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Veelgestelde vragen
over de Commanderij

VEELGESTELDE VRAGEN

Beste Oudsbergenaar,
De voorbije weken ontvingen we via het platform, via mail, het invulstrookje en andere
communicatiekanalen vragen over de Commanderij van Gruitrode van inwoners en
verenigingen uit Oudsbergen. Op al die vragen formuleerden we een antwoord. Lees ze
hieronder na. Wil je het antwoord kennen op één specifieke vraag? Klik de vraag in de
inhoudstafel dan aan.
Heb je nog (bijkomende) vragen? Laat ze dan zeker achter op ons participatieplatform
Oudsburgers: www.oudsburgers.be/commanderij-gruitrode.
Verdere actuele informatie zal de komende maanden eveneens via het platform
aangeboden worden.

Opgelet: De antwoorden en de ontwerpen die in het document beschreven
worden, zijn onder voorbehoud en kunnen doorheen het traject gewijzigd
worden. Ze kunnen aangepast worden op basis van intern onderzoek,
denksessies met verenigingen en specifieke doelgroepen, wijzigingen in het
budget…
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dat de Commanderij toegankelijk wordt voor alle doelgroepen met een handicap, zoals
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essentieel dat de voorlopige plannen nog bestudeerd worden door een
toegankelijkheidsbureau zoals INTER voordat ze definitieve plannen worden.” .................... 13
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de Commanderij?”.................................................................................................................... 15
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toeristische plan van de Commanderij. Volgens het masterplan zal de Commanderij een
nieuwe toegangspoort worden van het Nationaal Park Hoge Kempen en Duinengordel, en zo
ook in verbinding staat met de Oudsberg. Maar de stuifduin is zes à zeven kilometer
verwijderd van de commanderijsite. Hoe zal de Oudsberg dan uitgebouwd worden als
trekpleister die je vanaf de Commanderij kan bereiken?”....................................................... 15
“Er wordt vaak naar het kasteel gerefereerd als een waterburcht. Zal er ook beleving in en
rond het water gecreëerd worden? Ik denk aan een blotevoetenpad in het water of de
mogelijkheid voor kinderen om in het water te spelen terwijl hun ouders toekijken vanop het
terras.” ...................................................................................................................................... 15
“Rekening houdende met de jonge gezinnen zou er een speeltuin voorzien moeten worden.”
.................................................................................................................................................. 16
“Voor de ruiters wordt er een zwevend platform voorzien aan de linkerkant van de
Tiendenschuur. Dat lijkt me een vreemde locatie te zijn, aangezien de hal van de
Tiendenschuur een vlotte doorgang belet tussen het platform en de horeca die zich meer
rechts situeren.” ....................................................................................................................... 16
“De Commanderij kent er erg rijke geschiedenis vol diverse verhalen. Zal die geschiedenis
deel uitmaken van de belevingen die op de commanderijsite aangeboden zullen worden? De
geschiedenis van het kasteel en de hoeve wordt nu al herdacht in de straatnamen in
Gruitrode, maar kan die erkenning niet uitgebreid worden naar dit renovatietraject? Zullen
de heemkundige kringen van Gruitrode en de Reuzengilde betrokken worden om de
geschiedenis van de Commanderij te laten herleven?” ........................................................... 16
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historische archieven. Misschien worden er bij de graafwerken van de slotgracht opnieuw
vondsten gedaan. Wat zal daarmee gebeuren? Of met de vondsten die naar Tongeren
overgebracht werden? Wordt er ook aan gedacht ruimtes te voorzien voor een permanent
museum?” ................................................................................................................................ 17
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of pop-ups, zoals ook C-mine bijvoorbeeld heel wat tijdelijke exposities weet aan te
trekken?” .................................................................................................................................. 17
“In de omgeving buiten Oudsbergen is onze gemeente gekend als een plaats waar er veel
tentenverhuur is. Die organisaties kunnen uitgedaagd worden om voor een betaalbaar
bedrag de buitenruimtes, zoals de binnenkoer, te bedekken tegen zon- en regeninvloeden?”
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worden? Hoe zullen zij in het verdere participatietraject betrokken worden?” ..................... 18
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veel verkeer is? Na een activiteit of feest in de avond is het gevaarlijk om de Kasteelstraat
over te steken. Kunnen een tunnel onder de grond of een brug boven de straat oplossingen
bieden? Of kunnen er aparte verkeerslussen gecreëerd worden voor de verschillende vormen
van verkeer?” ........................................................................................................................... 18
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samenwerking? Welke criteria worden er gehanteerd, zodat de horeca kwaliteit uitstraalt en
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die op termijn nodig zijn om de Visie 2050 te realiseren.” ...................................................... 24

7. Planning en budget renovatietraject .................................................................................... 26
“Wat is de concrete startdatum van de werken?” ................................................................... 26
“Kunnen we zelf aannemers of bouwbedrijven voorstellen? Of zal de gemeente die kiezen?”
.................................................................................................................................................. 26
“Wat gebeurt er met de bouwgronden tegenover de commanderijsite? Kan de gemeente ze
opkopen om ze mee in de parking te integreren?” ................................................................. 26
5

VEELGESTELDE VRAGEN

“Jullie spreken ook over een startbudget van 7 miljoen euro. Hebben jullie een idee waar
jullie gaan stranden aan het einde van het project?” .............................................................. 26
“Waar halen jullie de rest van het budget, buiten de subsidies en partners? Komt dit dan op
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facebook en/of andere media makkelijker, laagdrempeliger te participeren dan nu het geval
is. Ik denk ook aan info-updates via het gemeentelijk infokrantje en het eventueel
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6

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Verhuis van Cultuurpunt, de nieuwe aanbouw en
overige ruimtes
“Zal de Commanderij dezelfde oppervlakte voorzien als het Cultuurpunt nu? Kan de zaal niet
groter gebouwd worden?”
Bij de aankoop van de hoeve en het kasteel heeft het gemeentebestuur de netto vierkante
meters van het Cultuurpunt en de Commanderij vergeleken om na te gaan of de
commanderijsite de functie van het Cultuurpunt zou kunnen overnemen. Uit die analyse bleek
dat het Cultuurpunt groter was dan de bruikbare oppervlakte in de Commanderij en dat het niet
mogelijk was om een grote zaal te voorzien binnen de bestaande gebouw. Daarom werd
besloten bijkomend budget te voorzien voor een nieuwe zaal.
De grootte van die nieuwe aanbouw is vastgelegd in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) dat werd
opgemaakt voor de commanderijsite. Het BPA biedt een gedetailleerd overzicht van de
bestemming van de verschillende delen van de commanderijsite (zoals het kasteel, de hoeve, de
slotgracht en de voortuin) en stelt voorschriften voorop. Het document biedt zo een antwoord op
vragen zoals: Wat moet er mogelijk zijn in die nieuwe ruimte? Wat moet er bewaard blijven in de
natuur? Waar kunnen we eventueel nieuwe bouwvolumes oprichten? Binnen de voorschriften van
dat BPA is het huidige ontwerp van de Commanderij opgemaakt.
In het BPA wordt vermeld dat er een nieuwe zaal gebouwd mag worden met een maximum
grondoppervlakte van 567 m², op voorwaarde dat het doel van de nieuwe zaal aanvullend is op het
gebruik van het kasteel zelf. Die bebouwbare oppervlakte zal volledig gebruikt worden voor de
nieuwe aanbouw en wordt in de hoogte uitgebreid met één verdieping om ze zo optimaal te
benutten.

“Welke onderdelen van de commanderijsite behoren tot de bebouwbare oppervlakte van de
nieuwe zaal? Welke ruimtes en materialen zullen er in de nieuwe zaal aanwezig zijn?”
De hoofdtoegang tot de nieuwe zaal is gelegen in de kasteelhoeve (in de voormalige stallingen en
een deel van de Tiendenschuur).
Het nieuwbouwvolume, dat aan de Tiendenschuur grenst, omvat
•

een beglaasde gang over de slotgracht die de Tiendenschuur in de kasteelhoeve en de
nieuwe zaal met elkaar verbindt. De oppervlakte van die gang is 60 m² (8m50 x 7m). De
ruimte is afsluitbaar en kan daardoor afzonderlijk gebruikt worden. Om de gevraagde
functies te herbergen binnen de wettelijk maximum toegelaten oppervlakte (BPA) moeten
er twee bouwlagen voorzien worden. In eerste instantie is er om veiligheidsredenen voor
geopteerd om het laagste niveau (met vooral berging en een laad- en loskade) boven het
wateroppervlak van de slotgracht te voorzien. Daardoor is er een hoogteverschil van 1,60m
tussen de nieuwe zaal en de lobby. Voordat je de gang binnengaat, dien je dus de trap of
de lift te gebruiken. Op vraag van verschillende gebruikers en het beleid wordt momenteel
gezocht naar een alternatieve oplossing om het hoogteverschil tussen de Tiendenschuur
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•

•
•
•
•
•
•

en de nieuwe zaal te verkleinen, zonder mogelijke waterschade op het laagste niveau bij
bijvoorbeeld een te hoge waterstand.
een polyvalente zaal van 266 m² (ca. 12m80 x 14m20) met een bijkomend vast podium van
57 m² (ca. 12m50 x 4m50 x 80cm hoogte). Het podium zal uitgebreid kunnen worden in de
diepte met losse elementen. De zaal exclusief het podium en de verbindingsgang beslaat
ongeveer dezelfde oppervlakte als de grote zaal in het Cultuurpunt, zonder het podium en
de in elkaar geplooide tribune;
een keuken van ca. 40 m² met ruime koelruimte;
een volume met een afsluitbare bar;
sanitair (met drie urinoirs, een herentoilet, drie damestoiletten en een toilet voor personen
met een handicap);
een inkomhal met vestiaire;
een traphal en goederenlift;
een berging op de benedenverdieping van ca. 470 m² met een laad- en loskade. Het
kelderniveau bevindt zich gedeeltelijk in de helling aan de kant van de Dreefstraat, maar
wordt nog boven het water van de slotgracht gebouwd. De grote bergruimte is toegankelijk
vanuit de Opstraat voor leveringen.

Door de aparte toegang, vestiaire en het sanitair in de nieuwbouw, kan de zaal apart gehuurd en
gebruikt worden, onafhankelijk van de historische hoeve. De nieuwe zaal zal immers een
polyvalente functie vervullen.
Met het oog op de polyvalente functie van de zaal, zijn ook de voorziene middelen en
afwerkingsmaterialen zo efficiënt, duurzaam en modulair mogelijk. Er zullen tafels en stoelen
aanwezig zijn, een vast podium dat door losse elementen vergroot kan worden en een beperkte,
minimale theatertechnische uitrusting voor licht, geluid en projectie. De zaal is op die manier
complementair en niet identiek aan den Ichter in Opglabbeek dat uitgerust is met een uitgebreide
theatertechnische uitrusting, een groter vast podium met coulissen en kleedkamers, en een
publiekstribune. Terwijl den Ichter dus een specifieke theater- en podiumfunctie zal vervullen, is
de invulling van de commanderijsite gericht op het multifunctioneel gebruik van haar verschillende
zalen.
Door de verbinding met de historische ruimtes in de hoeve, de glazen verbindingsgang over de
slotgracht en grote (afsluitbare) ramen in de nieuwe zaal, heeft de nieuwe aanbouw een eigen,
uniek karakter in het kader van de historische site. Door de secundaire toegang, los van de hoeve,
is het tevens mogelijk om de tuin te betrekken in het gebruik van de zaal.

“Welke ruimtes zijn er aanwezig in de kasteelhoeve (exclusief de nieuwe zaal)?”
De kasteelhoeve bestaat uit het oude brouwerijgebouw, de voormalige stallingen en de
Tiendenschuur. Die historische ruimtes bieden op de benedenverdieping plaats aan voor een sas,
sanitair, een vestiaire en de lobby, op een oppervlakte van ca. 250 m² (32m80 x 7m60). De stallingen
en Tiendenschuur kunnen polyvalent gebruikt worden en staan via de trap en de lift in de
Tiendenschuur eenvoudig in verbinding met de nieuwe zaal en de verschillende polyvalente zalen
op de bovenverdieping.
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Op de eerste verdieping van de kasteelhoeve zijn er diverse zalen beschikbaar:
•

•

•

een middelgrote zaal onder de houten dakstructuur van de Tiendenschuur. In de
karaktervolle ruimte van ca. 97 m² zijn de bestaande spanstructuur en de houten
kolommen nog aanwezig. Die maken de zaal minder polyvalent, maar in de ruimte is er
desalniettemin plaats voor kleinere voorstellingen en presentaties voor ca. 90 personen.
een kleinere ruimte in het poortgebouw van ca. 42 m², boven de horeca. De ruimte sluit
onmiddellijk aan bij de zaal in de Tiendenschuur en kan daardoor afzonderlijk of samen
met de zaal in de Tiendenschuur gebruikt worden. De ruimte is enkel toegankelijk via de
Tiendenschuur of via de horeca.
twee middelgrote multifunctionele ruimtes op de zolder van de voormalige stallingen,
boven de lobby. De ruimtes zijn respectievelijk 37m² en 50m² groot.

De ruimte op de eerste verdieping boven het brouwerijgebouw en de stallingen zal ingezet
worden voor het gemeentelijk personeel.

“Momenteel ervaren we als verenigingen meer voordelen in het Cultuurpunt dan in Den Ichter.
Denk aan de belichting, een beamer, de technische ondersteuning, de kostprijs van de zaal, de
kostprijs van techniek, de eigen catering… Wanneer het Cultuurpunt naar de Commanderij
verhuist, zullen die voordelen dan behouden blijven? Of wordt het verschil tussen het
Cultuurpunt en Den Ichter meer gelijkgetrokken?”
Momenteel gelden er verschillende huur- en dranktarieven en zitten we in een overgangsperiode.
Vanaf 1 januari zullen nieuwe huurtarieven van kracht zijn. Het dossier wordt intussen voorbereid
en ter advisering voorgelegd aan de adviesraad cultuur. In het voorstel dat nu voorligt, kiest het
schepencollege voor zaaltarieven in de richting van de tarieven van het voormalige MeeuwenGruitrode. Die tarieven gelden voor de erkende verenigingen. Zo willen we ervoor zorgen dat de
zaalhuur betaalbaar blijft voor onze Oudsbergse verenigingen. Voor den Ichter betekent dit dat het
gebruik door verenigingen goedkoper zal worden. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door
de gemeenteraad.
De dranktarieven worden een jaar later aangepast. Die zijn verbonden aan concesssies met
uitbaters in onze culturele gebouwen en sporthallen. De huidige concessies lopen tot eind 2021.

“Zullen grote evenementen van verenigingen kunnen plaatsvinden in de nieuwe zaal? Denk aan
een eetdag, quiz, bonte avond of een podiumopvoering van verenigingen. Hoeveel personen
kunnen staand, zittend en zittend aan een tafel in de zaal terecht?”
Op basis van de voorlopige plannen is dat mogelijk. De beschikbare vloeroppervlakte is
vergelijkbaar met die van de zaal in het Cultuurpunt. Op basis van de oppervlakte en de plannen
komen we tot de volgende cijfers:
•

Op basis van de voorlopige plannen kunnen in de nieuwbouwzaal 250 personen zitten
aan een tafel, bijvoorbeeld bij een eetdag of een quiz. In de verbindingsgang kunnen 40
personen terecht en in de voormalige stallingen en het deel van de Tiendenschuur 120
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•

•

personen. Voor de opmeting werd rekening gehouden met tafels van tien personen,
waarbij de personen op een comfortabele manier kunnen zitten en er voldoende doorgang
is tussen en rond de tafels. Door een andere opstelling kan de capaciteit maximum
vergroot worden tot 280 personen.
Op basis van de voorlopige plannen kunnen 280 personen in de zaal zitten, bijvoorbeeld
tijdens een concert of een lezing. Er is echter geen tribune voorzien waardoor de
zichtbaarheid op de achterste rijen beperkt is.
Volgens de brandweervoorschriften (3 personen/m² en in functie van de nooduitgangen)
is een maximale capaciteit van 798 staande personen mogelijk, bijvoorbeeld tijdens een
feest.

In de nieuwe aanbouw is er eveneens een podium beschikbaar van 80 cm (H) x 4m50 (D) x 12m50
(B). Het podium kan eventueel in de diepte uitgebreid worden met losse elementen. Daarvoor kan
een deel van de zaal gebruikt worden. Op die manier kunnen ook verenigingen en organisaties die
willen gebruikmaken van een podium en beperkte theatertechniek terecht in de Commanderij.
Opgelet: deze cijfers kunnen nog wijzigen in functie van de aanpassingen van de plannen na de
denksessies met Oudsbergse verenigingen.

“Hoe zullen de activiteiten van de verenigingen en gebruikers van het Cultuurpunt verdeeld
worden over de Commanderij en den Ichter? Hoe zal de planning/reservatie van den Ichter en
de Commanderij in goede banen geleid worden?”
Door de verschillende invulling en uitrusting in de Commanderij en den Ichter, zullen beide sites
complementair zijn. Het type activiteit en de uitrusting die daarvoor nodig is, zullen bepalen waar
de activiteit best kan plaatsvinden.
De zaal in den Ichter is uitgerust met podiumfaciliteiten die voldoen aan alle hedendaagse normen.
Activiteiten die een ruim en volledig uitgerust podium nodig hebben en/of een publiek in
tribuneopstellingen, willen we maximaal een plaats bieden in den Ichter.
De Commanderij zal onderdak bieden aan een brede waaier van activiteiten door de verschillende
polyvalente ruimtes op de beneden- en bovenverdiepingen. Boven de Tiendenschuur bevindt zich
een polyvalente ruimte onder het dak waarin ca. 90 personen terechtkunnen. De ruimte kan
gebruikt worden voor presentaties, voordrachten, kleinere optredens en andere polyvalente
invullingen. De polyvalente ruimtes boven de lobby bieden plaats aan maximum 20 personen en
zijn geschikt voor vergaderingen of lessen. Ook boven het poortgebouw is nog een kleine
polyvalente ruimte aanwezig. Die ruimtes op de bovenverdieping worden aangevuld door de grote
hal in de Tiendenschuur en de nieuwe aanbouw.
De grote zaal in de nieuwe aanbouw is erg geschikt voor activiteiten die geen volledig uitgerust
podium of tribune nodig hebben, zoals een quiz, kienavond, bonte avond, grootouderdag, eetdag
of een concert waarbij bezoekers eventueel ook iets kunnen drinken. De polyvalente zalen op de
eerste verdiepingen zijn gericht op kleinere activiteiten en het gebruik door verenigingen, die ook
nu in het Cultuurpunt in gelijkaardige ruimtes hun activiteiten kunnen organiseren. Den Ichter kan
dan maximaal fungeren als theater- en podiumzaal. Dat betekent dat activiteiten die een uitgerust
podium nodig hebben, er voorrang zullen krijgen.
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Uit een interne oefening op basis van de zaalbezettingen van den Ichter en Cultuurpunt voor het
werkjaar 2018-2019 blijkt dat het volledige podiumaanbod van de Oudsbergse verenigingen en de
professionele podiumvoorstellingen uit ‘Podium Oudsbergen’ onderdak kunnen krijgen in één
goed uitgeruste theaterzaal. Op jaarbasis gaat het voor beide zalen om een negentigtal
podiumactiviteiten waarvan ruim een derde op weekdagen plaatsvind en bijna zestig in het
weekend. Daarnaast zijn er een honderdtal andere activiteiten die geen uitgerust podium nodig
hebben waarvan ook een zestigtal in het weekend. Ongeveer de helft daarvan heeft een uitgeruste
servicekeuken nodig. Qua capaciteit is het dus haalbaar om dat te verdelen. Ook als we de
spreiding doorheen het jaar bekijken, zien we geen onmogelijke knopen.

Aantal activiteiten per soort in de grote zalen van Cultuurpunt en
den Ichter in seizoen 2018-2019
totaal weekdag weekend
activiteiten die een uitgeruste podiumzaal nodig hebben

92

34

58

activiteiten die een grote zaal nodig hebben maar GEEN uitgerust
podium

106

43

63

waarvan keuken nodig

56

18

38

waarvan geen keuken nodig

47

25

22

198

77

121

TOTAAL activiteiten

Andere activiteiten zullen ook nog mogelijk zijn in den Ichter, maar de beschikbaarheid zal
uiteraard kleiner worden door voorrang te geven aan podiumvoorstellingen waarvoor deze zaal
prioritair uitgerust is. Daarom is het belangrijk dat we in de Commanderij de nodige capaciteit en
voorzieningen bieden voor een brede waaier aan activiteiten die geen of slechts een beperkt
uitgerust podium nodig hebben.
Niet alle huidige functies kunnen meegenomen worden naar de Commanderijsite in de eerste fase
van de renovatie. Een meer gespecialiseerde en exclusieve ruimte zoals de danszaal met
bijhorende kleedruimte, voorzien we binnen de nieuwe sporthal in Opglabbeek die ook eind deze
legislatuur klaar moet zijn. Dat betekent dat we hier een tweede danszaal zullen voorzien om ook
de capaciteit van Cultuurpunt op te vangen. Ateliers voor schilderen en keramiek hebben specifiek
uitgeruste atelierruimtes nodig. In de Commanderij willen we inzetten op polyvalente ruimtes.
Daarom kijken we voor gespecialiseerde atelierruimtes eerder naar den Ichter, waar die vandaag
al aanwezig zijn.
Voor de lessen van de kunstacademie proberen we zoveel mogelijk decentraal te blijven werken
zodat ook in de Commanderij en eventueel op andere plaatsen in Gruitrode een evenwaardig
aanbod aan kunstonderwijs blijft bestaan.
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“Zullen er na de verhuis van het Cultuurpunt naar de Commanderij nog activiteiten kunnen
plaatsvinden in het Cultuurpunt? Blijft de technische ondersteuning daar nog enige tijd
aanwezig of wordt ze meteen verwijderd?”
De ambitie is om de verhuis te realiseren in 2024. Zodra de gebruikers van het Cultuurpunt een
plaats gekregen hebben binnen de Commanderij en den Ichter, zal het Cultuurpunt, in het kader
van het masterplan, een andere bestemming krijgen en zullen er geen activiteiten meer
plaatsvinden in het Cultuurpunt.

“In de YouTubevideo en het infomagazine werd gecommuniceerd dat er werkgroepen met
cultuur plaatsgevonden hebben. Wanneer was dat dan? Welke verenigingen hebben daaraan
deelgenomen?”
De voorbije jaren werd er een traject met interne werkgroepen rond cultuur, toerisme, ruimtelijke
ordening en infrastructuur uitgewerkt. Op die manier werden vanuit het beleid de krijtlijnen van
dit project uitgewerkt. Dat voorbereidend werk leidde tot een eerste voorontwerp van wat
haalbaar is binnen de contouren van de historische site en het BPA. Het ontwerp trekken we nu
breder open naar de verenigingen. Met de input die we vandaag en tijdens de andere denksessies
ontvangen, gaan we aan de slag om de plannen die tijdens de infosessie voorgesteld werden, te
concretiseren. Ter verfijning van die plannen organiseren we in oktober sessies met de culturele
verenigingen en de jeugdverenigingen, en een sessie die specifiek inzoomt op het gebruik van de
Commanderij door personen met een beperking en de toegankelijkheid voor senioren.

“Zullen jeugdverenigingen fuiven kunnen organiseren in de nieuwe zaal van de Commanderij?”
Het gemeentebestuur ijvert al verschillende jaren voor een fuifbeleid waarin veilig fuiven in het
eigen dorp mogelijk is. Omtrent fuiven op de site zijn er meerdere bezorgdheden, waaronder een
grote bezorgdheid voor het mogelijke gevaar van het omliggende water. De situatie wordt
daarom verder intern onderzocht met de werkgroepen van het gemeentebestuur en de architect.
Tegelijkertijd wordt er de komende weken met de jeugdverenigingen overlegd over de
mogelijkheden van fuiven op de site en eventuele alternatieven.

“Is er een mogelijkheid ook buiten een podium te voorzien? Denk aan een overkapping op de
kasteelkoer of een buitenpodium met basis technische ondersteuning (geluid en licht) en
eenvoudig op te bouwen/af te breken. Wanneer het podium voldoende dicht bij de nieuwbouw
geplaatst wordt, kunnen de coulissen van de nieuwbouw benut worden. Er werd bijvoorbeeld
gesproken over een hoogteverschil tussen het kasteel en de Dreefstraat. Zo kan er misschien
een natuurlijke tribune in de helling van de tuin gebouwd worden. Zo’n podium kan op die
manier verenigingen opvangen die een podium willen gebruiken en daarvoor nu naar Den Ichter
moeten gaan.”
We willen de commanderijsite en de tuin zo inrichten dat er ook evenementen georganiseerd
kunnen worden. De link van de nieuwe aanbouw met de tuin is daar een voorbeeld van.
12
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De inrichting van de tuin aan de historische voorzijde van het kasteel en eventuele mogelijkheden
voor het organiseren van voorstellingen in open lucht zijn voor een volgende fase.
Er wordt momenteel wel intern onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op verschillende
plaatsen buiten of op de binnenkoer van de kasteelhoeve activiteiten te organiseren. Die oefening
zal bovendien duidelijk maken op welke plaatsen (nuts)voorzieningen getroffen moeten worden,
zodat evenementen in de toekomst gefaciliteerd kunnen worden aan de hand van losse
opstellingen die eenvoudig op en af te bouwen zijn. Een brede trappenpartij of tribune in het
landschap zijn mogelijkheden die hierbij verder onderzocht worden.

2. Toegankelijkheid commanderijsite
“Tussen de nieuwe aanbouw en de Tiendenschuur zullen een trap en een lift geplaatst worden.
Is een hellend vlak geen beter alternatief voor rolstoelgebruikers?”
Dat voorstel werd eerder al bij de architect afgetoetst. Het hoogteverschil tussen de Tiendenschuur
en de gang naar de nieuwe zaal bedraagt ongeveer 1,60 m (ongeveer negen trappen). De hellend
vlak zou dus volgens de normen te lang moeten zijn om het hoogteverschil te overbruggen.

“In het Cultuurpunt kenden personen met een handicap erg veel obstakels. Het is belangrijk dat
de Commanderij toegankelijk wordt voor alle doelgroepen met een handicap, zoals mensen met
een mentale handicap, die slechtziend, slechthorend of doof zijn. Daarom is het essentieel dat
de voorlopige plannen nog bestudeerd worden door een toegankelijkheidsbureau zoals INTER
voordat ze definitieve plannen worden.”
De ambitie van de gemeente om de commanderijsite te ontsluiten voor het grote publiek houdt
in dat heel wat aanpassingen dienen te gebeuren aan zowel de gebouwen als ook de omgeving.
Ook op het terrein zijn heel wat drempels en hoogteverschillen te overbruggen. Door een slimme
inplanting van hellende vlakken, trappen en liften wordt getracht om de huidige beperkingen weg
te werken voor alle bezoekers.
De gemeente heeft een overeenkomst met INTER. Alle plannen van publiek toegankelijke
gebouwen worden aan hen voorgelegd en aangepast volgens hun advies, voordat de
omgevingsvergunning ingediend wordt. De eerste contacten met INTER zijn intussen gelegd. We
maken er eveneens werk van om met de adviesraad voor personen met een handicap en
senioren samen te zitten voordat de definitieve plannen uitgetekend worden.

“Hoe zullen jullie de toegankelijkheid naar Duinengordel garanderen voor mensen in een
rolstoel of mensen die moeilijk te been zijn? Ook zij moeten immers kunnen genieten van alle
activiteiten rondom de site.”
De Oudsberg ligt zo’n zes à zeven kilometer van de Commanderij verwijderd. Zowel voor mensen
met een handicap of die moeilijk te been zijn, als voor anderen is het een hele afstand.
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Daarom werken we momenteel verschillende scenario’s uit: dichterbij parkeren zodat de afstand
beperkter is, of de Oudsberg – een artificiële versie ervan – dichterbij brengen en vlakbij de
Commanderij een nieuwe beleving creëren. We zorgen er daarbij voor dat al die belevingen steeds
goed aangeduid staan.

“Wordt er ook aan personen met een handicap gedacht bij de aanleg van de parking?”
Er worden parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien.

3. Beleving in en rondom de Commanderij
“Welke plannen worden er voor het park/de tuin voorzien? Denken jullie aan iets chics of net
landelijks? Welke ideeën heeft de architect voor ogen?”
Het ontwerp van de omgeving en de parking van de site is toegewezen aan Evolta. Zij werken nauw
samen met het architectenbureau Michel Janssen dat de plannen voor de renovatie van de hoeve,
het kasteel en de omwalling uittekent. Het BPA en het Agentschap Onroerend Erfgoed bepalen dat
het een open landschapstuin zal worden. Bij de invulling van de tuin wordt de link met de
geschiedenis gelegd en worden de weilanden, graslanden en boomgaarden hersteld. Verder wordt
er rekening gehouden met het functionele aspect van de tuin, de verbinding met Duinengordel en
het herstel van de slotgracht. In tegenstelling tot de tuinen van Alden Biesen ambiëren we dus
geen strak geheel, maar een ruimte voor beleving.
Het participatietraject in de eerste fase – de renovatie van de kasteelhoeve – zal bovendien de
komende jaren verlengd worden met een volgende fase waarin de omliggende omgeving centraal
staat. Oudsbergenaren zullen de komende jaren ook in dat project betrokken worden.

“Verdwijnt de bestaande, oude treurwilg achter de Tiendenschuur?”
Samen met het Agentschap Natuur & Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed dienst
Landschappen is jaren geleden reeds een inplantingsplan met bestaande en bij voorkeur te
behouden bomen gemaakt. Om de renovatie van de kasteelhoeve te realiseren, zullen enkele
bomen verdwijnen. De treurwilg achter de Tiendenschuur staat op het grondoppervlak waar de
nieuwe aanbouw gebouwd zal worden en moet dus verdwijnen.
Na deze participatiesessies en met de suggesties die gegeven zijn door de inwoners, zal het
studiebureau binnenkort het ontwerp van de omgeving heropstarten. De beslissing om eventueel
bomen te verwijderen, wordt steeds genomen in overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed en
Agentschap Natuur en Bos.
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“Op sommige plaatsen in de gemeente is er nog visgelegenheid. Zal dat ook mogelijk zijn in de
Commanderij?”
In de komende jaren zal onderzocht worden welke diverse belevingen mogelijk zullen zijn op de
commanderijsite. De belevingen voor kinderen en jongeren, rond de Oudsberg en het water van
de slotgracht, staan daarin zeker centraal. Die activiteiten zullen de stiltebeleving van vissers
verhinderen en lijken dus niet compatibel met de visgelegenheid.

“De Oudsberg is het uithangbord van Oudsbergen en zal nauw betrokken worden in het
toeristische plan van de Commanderij. Volgens het masterplan zal de Commanderij een nieuwe
toegangspoort worden van het Nationaal Park Hoge Kempen en Duinengordel, en zo ook in
verbinding staat met de Oudsberg. Maar de stuifduin is zes à zeven kilometer verwijderd van de
commanderijsite. Hoe zal de Oudsberg dan uitgebouwd worden als trekpleister die je vanaf de
Commanderij kan bereiken?”
We maken deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen en Duinengordel. Zij zullen als partners
mee nadenken over de beleving die we tussen en rond de Oudsberg en de Commanderij zullen
creëren. Voor kinderen, ouderen en personen met een handicap is het inderdaad niet haalbaar
om de afstand tot de Oudsberg af te leggen. Daarom denken we na over een alternatieve beleving
waarbij we de beleving van de Oudsberg dichterbij willen brengen en voor iedereen zichtbaar
willen maken. We denken bijvoorbeeld aan een kunstmatig aangelegde stuifduin, vlakbij de
Commanderij.
Andere voorstellen van burgers over de beleving op en rondom de commanderijsite nemen we
ook mee. Zo werd er tijdens de denksessies geopperd om een verhalenwandeling over de Duitse
ridderorde te creëren, de commanderijsite in verbinding te brengen met de omliggende bossen,
bivakplaatsen en de kinderwandeling aan camping Zavelbos. Daarbij kijken we zeker uit naar
samenwerkingen en partnerschappen met lokale organisaties en ondernemingen. Denk aan het
verkennen van de omliggende bossen op een huifkar. Verdere ideeën en suggesties zijn erg
welkom.

“Er wordt vaak naar het kasteel gerefereerd als een waterburcht. Zal er ook beleving in en rond
het water gecreëerd worden? Ik denk aan een blotevoetenpad in het water of de mogelijkheid
voor kinderen om in het water te spelen terwijl hun ouders toekijken vanop het terras.”
In de volgende fase van het project willen we niet alleen meer beleving creëren richting de
Oudsberg, maar ook de ontsluiting van de historische kasteelsite en de waterbeleving verder
uitdenken. We denken dan niet aan een tweede blotevoetenpad, maar andere, unieke belevingen.
Voor die waterbeleving zetten we echter in op subsidies. Binnen het budget van deze legislatuur is
er nog geen plaats voor.
De eerste fase die we de voorbije weken presenteerden, kunnen we met zekerheid uitvoeren. Voor
de overige belevingen hebben we contact met de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg. In
de volgende fase in het renovatie- en participatietraject komen we hierop terug en bieden we graag
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nieuwe mogelijkheden om samen met de Oudsbergenaren deze creatieve concepten verder uit te
denken.

“Rekening houdende met de jonge gezinnen zou er een speeltuin voorzien moeten worden.”
Zo’n speeltuin behoort tot een volgende fase in het renovatietraject. Wanneer we die fase
aanvatten, zullen we kinderen en jongeren op hun maat betrekken in het verhaal. We ambiëren
sowieso geen klassieke speeltuin, maar een stuk tuin waarin avontuur en beleving op een creatieve
manier centraal staat. Ook tijdens de derde fase waarin het kasteel verder ontwikkeld wordt, staat
de beleving van kinderen en jongeren centraal.
In de tussentijd zullen kinderen en jongeren aan het toeristisch onthaal van de gerenoveerde
kasteelhoeve informatie en beleving op hun maat terugvinden. We denken ondertussen ook
verder na over beleving op de binnenkoer van de hoeve, zodat jonge kinderen in het zicht van hun
(groot)ouders kunnen spelen.

“Voor de ruiters wordt er een zwevend platform voorzien aan de linkerkant van de
Tiendenschuur. Dat lijkt me een vreemde locatie te zijn, aangezien de hal van de Tiendenschuur
een vlotte doorgang belet tussen het platform en de horeca die zich meer rechts situeren.”
Oudsbergen is al jaren een populaire paardrijbestemming. Door Oudsbergen loopt het fraaie
ruiter- en menroutenetwerk met knooppunten, deel van het Limburgse knooppuntennetwerk. Het
parcours leidt je grotendeels over onverharde wegen door bossen, zandgronden, duinen en
heidelandschappen in de natuurgebieden. Op verschillende plekken kom je langs pleisterplaatsen
en paardvriendelijke horeca. De Commanderij is daarbij een ideale locatie voor een tussenstop, op
minder dan 1 km van het routenetwerk ter hoogte van de Harmonieweg, tussen knooppunt 41 en
121.
Door de aanwezigheid van een groenstrook aan de linkerkant van de hoeve en de mogelijkheid
om de paarden hier vast te zetten, kunnen ruiters en paarden op en rond het platform even tot
rust komen. De ruiters zullen hun paarden nooit onbewaakt achterlaten. Bovendien fungeert de
vlonder eveneens als nooduitgang. Er is dus sowieso een doorgang nodig van de horeca naar
buiten.
“De Commanderij kent er erg rijke geschiedenis vol diverse verhalen. Zal die geschiedenis deel
uitmaken van de belevingen die op de commanderijsite aangeboden zullen worden? De
geschiedenis van het kasteel en de hoeve wordt nu al herdacht in de straatnamen in Gruitrode,
maar kan die erkenning niet uitgebreid worden naar dit renovatietraject? Zullen de
heemkundige kringen van Gruitrode en de Reuzengilde betrokken worden om de geschiedenis
van de Commanderij te laten herleven?”
In het verleden werd al vaker samengewerkt met de heemkundige kringen van Oudsbergen rond
de geschiedenis van de Commanderij. Jo Corstjens – expert in de geschiedenis van de
Commanderij en betrokken bij de heemkundige kringen en gilden – werd al als adviseur bij diverse
16

VEELGESTELDE VRAGEN

projecten betrokken. Enkele jaren geleden werkte de dienst Toerisme samen met hem een folder
over de Commanderij uit. Bovendien is er tijdens het huidige renovatieproject van de Commanderij
enkele malen een overleg met hem geweest.
De geschiedenis van de Commanderij willen we in de volgende fasen een plaats geven in het
project door bijvoorbeeld de verhalen te doen herleven. Daarvoor doen we graag verder beroep
op de expertise van de heemkundige kringen en de gilden.

“In de ronde torens van de Commanderij is er momenteel een tentoonstelling over wat er bij
eerdere opgravingen gevonden is. Ook in de kelders van het oude gemeentehuis liggen nog
historische archieven. Misschien worden er bij de graafwerken van de slotgracht opnieuw
vondsten gedaan. Wat zal daarmee gebeuren? Of met de vondsten die naar Tongeren
overgebracht werden? Wordt er ook aan gedacht ruimtes te voorzien voor een permanent
museum?”
In de huidige plannen voor de kasteelhoeve is er geen ruimte voor permanente tentoonstellingen
of een museum. In het onthaal van de toeristische dienst zal wellicht een verwijzing worden
gemaakt naar de geschiedenis van de site. De archeologische stukken kunnen helpen om dat
verhaal duidelijk te kaderen.
Verder is het afwachten of er bij voortgezette opgravingen nog belangrijke vondsten worden
gedaan. Op dit moment zijn we, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed en
adviserende archeologen, op zoek naar een manier om in de toekomst om te gaan met de oude
en (nog te ontdekken) nieuwe vondsten.

“Is er in het renovatieproject van de hoeve en/of het kasteel ruimte voorzien voor exposities of
pop-ups, zoals ook C-mine bijvoorbeeld heel wat tijdelijke exposities weet aan te trekken?”
Zulke expositieruimtes zijn absoluut in onze visie op de commanderijsite geïntegreerd, ook in de
eerste fase. Het is de bedoeling om de ruimtes die doorheen het jaar cultuur en toerisme een
plaats zullen bieden, in de zomer en de vakantieperiodes gebruikt worden voor toeristische
activiteiten en pop-upexposities.

“In de omgeving buiten Oudsbergen is onze gemeente gekend als een plaats waar er veel
tentenverhuur is. Die organisaties kunnen uitgedaagd worden om voor een betaalbaar bedrag
de buitenruimtes, zoals de binnenkoer, te bedekken tegen zon- en regeninvloeden?”
Bij het uitwerken van de voorontwerpen werd ervoor gekozen om geen definitieve constructie op
de binnenkoer van de kasteelhoeve te voorzien. Er kunnen inderdaad wel tenten opgezet worden
bij specifieke evenementen. We bekijken intussen of er ook aan de nieuwe zaal en op de
binnenkoer van het kasteel de nodige voorzieningen getroffen kunnen worden om de
zaalmogelijkheden uit te breiden met tenten.
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“Welke belevingen zullen voor kinderen en jongeren op de commanderijsite gecreëerd worden?
Hoe zullen zij in het verdere participatietraject betrokken worden?”
In de tweede en derde fasen worden kinderen en jongeren verder betrokken in het
participatietraject. In die fasen staan de aanleg van de tuinen, de spelelementen en belevingen
rondom de site centraal. De precieze belevingen denken we graag samen met de Oudsbergenaren
verder uit en zullen afhankelijk zijn van de subsidies die we hopen te verwerven.
In de tussentijd zullen kinderen en jongeren al in de eerste fase aan het toeristisch onthaal van de
gerenoveerde kasteelhoeve informatie en beleving op hun maat terugvinden. We denken
ondertussen ook verder na over beleving op de binnenkoer, zodat jonge kinderen in het zicht van
hun (groot)ouders kunnen spelen.

“Wordt er een pop-upruimte of buitenruimte voorzien voor (jonge) Oudsbergse ondernemers?
Die ruimte kan ingevuld worden bij activiteiten zoals een pop-upzomerbar, foodtruckfestival,
lokaal festival binnen de site, oldtimertreffen, muziekevenement…”
Voor de tweede fase wordt er op het terrein buiten het kasteel (en eventueel later ook op de
binnenkoer van het kasteel) een evenemententerrein voorzien. De faciliteiten en nodige
voorzieningen om een evenement in de tuinen te organiseren, zullen daar aanwezig zijn.
Ondernemers kunnen in gesprek gaan met het gemeentebestuur om er een (publiek toegankelijk)
evenement te organiseren.

4. Veiligheid en mobiliteit
“Wordt er rekening gehouden met de mobiliteit rondom de site – een plaats waar er nu al veel
verkeer is? Na een activiteit of feest in de avond is het gevaarlijk om de Kasteelstraat over te
steken. Kunnen een tunnel onder de grond of een brug boven de straat oplossingen bieden? Of
kunnen er aparte verkeerslussen gecreëerd worden voor de verschillende vormen van verkeer?”
In het kader van verkeersveiligheid en logische verkeersafwikkeling, werd de oorspronkelijke
parking die aan de Dreefstraat voorzien was, verlegd naar de kruising tussen de Opstraat en de
Kasteelstraat.
Bezoekers zouden via de Kasteelstraat de Opstraat moeten inrijden en zo de vele fietsers,
wandelaars en ruiters kruisen die gebruikmaken van de wandel-, fiets- en ruiternetwerken of op
weg zijn naar de Commanderij. Daarom werd het huis van de voormalige dierenarts aangekocht
en zal daar de parking voorzien worden. Op die manier kunnen we het autoverkeer volledig
wegnemen in de Opstraat en Dreefstraat. De autoluwe zone zal enkel toegankelijk zijn voor
leveringen, lokale boeren, fietsers, wandelaars en ruiters. Die verkeerssituatie rondom de site zal
leiden tot een mooier uitzicht én creëert meer veiligheid voor wandelaars, fietsers en ruiters.
Bovendien zijn er nu al faciliteiten voorzien om een veilige oversteek te voorzien: de zebrapaden,
de snelheidsbeperking van 50 km/uur. Verdere signalisatie kan in de toekomst nog uitgebreid
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worden. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een knipperlicht dat tijdens evenementen
geactiveerd kan worden en mobilisten waarschuwt aan de oversteekplaats. Op termijn voorzien
we ook mogelijkheden voor bussen: een parking voor bussen, net zoals een rondpunt waarop de
bussen opnieuw kunnen keren.

“Hoe zal de veiligheid met betrekking tot de slotgracht gegarandeerd worden? In combinatie
met feesten met (grote) alcoholconsumptie kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.”
Het gemeentebestuur ijvert al verschillende jaren voor een fuifbeleid waarin veilig fuiven in het
eigen dorp mogelijk is. Omtrent fuiven op de site zijn er meerdere bezorgdheden, waaronder een
grote bezorgdheid voor het mogelijke gevaar van het omliggende water. De situatie wordt
daarom verder intern onderzocht met de werkgroepen van het gemeentebestuur en de architect.
Tegelijkertijd wordt er de komende weken met de jeugdverenigingen overlegd over de
mogelijkheden van fuiven op de site en eventuele alternatieven.

5. Horeca
“Hoe zal de horeca ingevuld worden? Het succes van haar aantrekkingskracht zal sterk
afhangen van het concept waarvoor gekozen wordt. Wordt er gekozen voor kwaliteit of net iets
creatiefs? Wordt er daarbij gedacht aan een samenwerking met lokale ondernemers en
producten, zoals de blauwebessenplantage, of net voor een exclusieve, externe samenwerking?
Welke criteria worden er gehanteerd, zodat de horeca kwaliteit uitstraalt en toch voor iedereen
toegankelijk is?”
De horeca is een vraagstuk waarin de aangehaalde waarden – kwaliteit, lokale producten en
toegankelijkheid – een centrale plaats zullen innemen. We houden daarbij rekening met
verschillende doelgroepen: zowel de Gruitrodenaar en Oudsbergenaar die ’s avonds iets op het
terras wil drinken, als de wandelaar met modderige voeten. Om dat vraagstuk verder te ontleden
en te beantwoorden, werden ondernemers uitgenodigd die er de komende avonden mee over
nadenken. Het is dus allerminst de bedoeling om zelf een verhaal uit te schrijven en dat aan
ondernemers voor te leggen die kunnen kiezen om erin mee te stappen of niet.

“Van de horeca verwachten we een verrassende plek, voor jong en oud, die verschillende
mensen weet samen te brengen. Hoe zal dat concept verder uitgewerkt worden zodat het een
plaats is voor iedereen?”
In een voorbereidend traject met verschillende interne werkgroepen willen we al enkele criteria
vastleggen die we als gemeente belangrijk vinden. Daarmee stappen we nadien naar de
Oudsbergenaren om hun ideeën en aanvulling te kennen. In de tussentijd gaan we bovendien in
gesprek met enkele burgers en uitbaters die persoonlijk met ons contact opnamen.
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“Als de commanderijsite zo sterk opgewaardeerd wordt, zal de horeca dan toch nog
democratische prijzen aanbieden? Het is immers belangrijk dat iedereen – student, vereniging,
oudere, rijk of arm – in de Commanderij terechtkan.”
In het volledige project, zoals bij de invulling van de horeca als het vastleggen van de prijzen van
de nieuwe aanbouw, wordt de toegankelijkheid voor iédere burger voor ogen gehouden.

6. Balans architectuur: geschiedenis vs. moderne
interpretatie
“Op de beelden worden de torens hersteld aan de hand van een speciale structuur. Is dat
historisch? Het lijkt niets te maken te hebben met de originele staat van het gebouw. Waarom
wordt er niet voor gekozen om de Commanderij op een historisch correcte manier te
herstellen?”
In eerste instantie wordt de bewuste keuze gemaakt om de commanderijsite te bewaren en om
ze te herwaarderen. Historische monumenten zijn immers drager van informatie uit het verleden
en dus dragen we de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we die rijkdom en
oorspronkelijkheid kunnen overdragen aan de toekomstige generatie.
Nu is het zo dat er, zolang gebouwen worden gerenoveerd, gerestaureerd en herbestemd, steeds
verschillende visies op restauratie zijn geweest. Daarom is deze vraag niet zo eenvoudig te
beantwoorden.
In de 19de eeuw waren er al twee tegengestelde visies en figuren die een grote stempel gedrukt
hebben op de omgang met monumenten. Hun visie is vandaag nog steeds relevant.
Aan de ene zijde had je de Franse architect en theoreticus Viollet-le-duc die naar een
vervallen monument keek en probeerde te achterhalen wat de bouwers in zijn ogen
bedoeld hadden toen ze het gebouw neerzetten. Hij ging dus op zoek naar de essentie van
het gebouw of het complex. In de praktijk kwam dit erop neer dat het gebouw niet alleen
in zijn ‘oorspronkelijke’ staat werd hersteld, maar ook werd geperfectioneerd met
hedendaagse inzichten en materialen. Vorig jaar nog kwam die visie in het nieuws bij de
brand van de Notre-Dame in Parijs, de ingrijpende restauratie van het monument in de
19de eeuw door Viollet-le-Duc en de controverse rond de hedendaagse aanpak van de
herstellingswerken.
Lijnrecht hiertegenover staat de Britse schrijver en kunsthistoricus John Ruskin. Hij keek
naar een monument en stelde dat haar schoonheid zat in haar ouderdom, het verval van
een gebouw en het gevoel van verstreken tijd. Het zal je niet verbazen dat hij een bijzondere
voorliefde had voor ruïnes. Het restaureren en reconstrueren van een monument is in zijn
visie de beste manier om erfgoed te vernietigen. Als je je al bemoeit met een monument,
is consolidatie – het in stand houden en eventueel verstevigen van het monument – de
enige optie.
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Tot op de dag van vandaag zijn beide uitersten een aanleiding tot uiteenlopende restauratievisies.
Om de ‘historische waarde’ van een monument op een consequente manier te bewaren, werd
daarom in 1964 een belangrijk internationaal handvest gecreëerd : ‘Het charter van Venetië.’ In
zestien artikelen staat beschreven hoe de mensheid dient om te gaan met haar erfgoed. Dat
akkoord dient tot vandaag als de leidraad voor iedereen die werkt in de monumentenzorg.
De meeste artikelen zijn vandaag de dag vanzelfsprekend. Twee artikelen zorgen daarentegen nog
steeds voor verschillende interpretaties en soms ook controverse :
Art. 9 : elke om esthetische of technische redenen als onvermijdelijk erkende aanvulling
moet de architectonische compositie respecteren en een eigentijds karakter dragen.
Art. 12: de onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen dienen op
harmonieuze wijze in het geheel opgenomen te worden. Deze moeten echter duidelijk van
de originele gedeeltes te onderscheiden zijn zodat er geen vervalsing optreedt van de
artistieke en historische informatie.
Samengevat dient elke aanvulling het bestaande te respecteren en harmonieus te passen in het
monument, maar het moet ook een eigentijds karakter hebben en te onderscheiden zijn van het
authentieke.
De laatste jaren ligt de focus meer op de aanpassing aan nieuwe functies dan op het nostalgische
‘terug restaureren’ of namaken. De monumenten moeten steeds vaker aan nog hogere eisen
voldoen om te kunnen wedijveren met de gebruikskwaliteit van nieuwbouw. Het is steeds af te
wegen of de nieuwe functie niet ten koste gaat van de erfgoedwaarde van het monument.
De nieuwe ingrepen gebeuren steeds in functie van:
1. het functionele gebruik en de nieuwe functie (bijvoorbeeld publiek toegankelijk maken)
2. verdwenen relaties herstellen en het monument leesbaar maken.
In de aanpak van de ‘nieuwe’ torens, kasteelmuren, bruggen, poortgebouw… willen we eenzelfde
principe hanteren : we hanteren nieuwe architecturale ingrepen en toevoegingen die zich laten
lezen als een duidelijk hedendaagse toevoeging aan het waardevol en beschermd erfgoed. Met die
benadering ambiëren we een integratie van oud en nieuw, waarbij een duidelijke leesbaarheid van
de ingrepen hand in hand gaat met de renovatie van wat waardevol is. De nieuwe toevoegingen
zijn ondergeschikt aan het erfgoed en zijn omkeerbaar. Voor het materiaalgebruik wordt gekozen
voor duurzame materialen die mooi kunnen verouderen binnen de context van een intensief
publiekelijk gebruik en met respect voor de logica op de site. We denken aan het gebruik van
baksteen, staal, hout en glas voor de nieuwe ingrepen. Ook de sterke integratie van beplanting in
de nieuwe architecturale ingrepen willen we verder onderzoeken, zodat we een sterkere
verbinding tussen het landschap en de gebouwen kunnen realiseren.
Door plaatselijk historische relaties te herstellen en nieuwe ingrepen toe te voegen, willen we de
plek weer leesbaar maken, de monumentwaarde te versterken en meegaan in de logica van het
erfgoed zonder onze tijd te verloochenen.
Dankzij de toevoeging van nieuwe onderdelen of elementen krijgt het gebouw werkelijk een
(nieuwe) toekomst. Een open houding en de vrijheid om in te grijpen, is noodzakelijk om tot
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oplossingen te komen die uitstijgen boven het bewaren van een bestaande situatie. De nieuwe
toevoegingen keren zich niet af van het bestaande. Ze accentueren de compositorische en formele
gegevens van de bestaande architectuur en vinden een taal die duidelijk van nu is, maar ook een
tijdloze kwaliteit bezit. De ingreep maakt de kwaliteiten van het gebouw zichtbaar.

“Zou de kasteelhoeve ook niet mooier ogen wanneer het brouwerijgebouw wel gerestaureerd
wordt in plaats van deze in zijn ruïneuze toestand te behouden?”
In de restauratie en herbestemming van de commanderij wordt evenveel waarde gehecht aan de
bewogen geschiedenis van de site als aan de nog steeds aanwezige gebouwresten.
De voormalige brouwerij verkeert in een heel ruïneuze toestand. De houten dakstructuur en een
deel van de muren zijn verdwenen. Van de voormalige stallingen bijvoorbeeld is de dakstructuur
nog steeds bewaard. Daarom hebben we geopteerd om het brouwershuis in een ruïneuze
toestand te bewaren. De ruïne bewaart herinneringen, ze is document en geheugen, een materieel
overblijfsel van geschiedenis, van menselijk leven, van cultuur. Ze is een spiegel voor de tijd. Ze is
ook waardevol om zichzelf, om haar oud en kapot zijn en ze bezit intrinsieke waarde en
schoonheid. Ook de periode van verval die de site heeft gekend is waardevol om de geschiedenis
te begrijpen en wordt daardoor niet uitgewist. Maar dat betekent niet dat het huidige
brouwershuis niet wordt aangepakt. De muurresten worden geconsolideerd, verstevigd en
afgedekt, het waardevolle wapenschild wordt beschermd… Tegelijkertijd wordt erop toegezien dat
het zichtbaar oud blijft.
Binnen de wanden van het brouwershuis wordt een nieuwe vloer en een luifel geplaatst. Dankzij
de creatie van een overdekte buitenruimte kunnen we site heel polyvalent gebruiken. Deze ruimte
vormt de inleiding op het toeristische onthaal. Op deze plaats worden infoborden geplaatst over
de site en het natuurgebied. Door het plaatsen van zitbanken creëren we een overdekte rustplek.
Door zijn prominente plek op de hoek van de hoeve kan deze plek ook goed dienst doen als
verzamelplek voor groepen.

“Op de voorlopige plannen worden er dakpannen gebruikt om de daken van de hoeve te
herstellen. Historisch gezien werden er echter leien gebruikt voor de daken. De dakpannen
werden net voor WO II gelegd, door een van de voormalige familie. Als we een historische
renovatie ambiëren, moeten we dat dan niet doortrekken in de materialen? Dat geldt voor de
dakpannen, maar ook voor de ramen van de hoeve. Vroeger werden die nog omgeven door
blauwe steen die door een van de vorige eigenaars naar het kasteel verhuisd werd. Kunnen ook
die materialen niet opnieuw in de renovatie geïntegreerd worden?”
Bij de restauratie van de commanderijsite is het niet de bedoeling om alle volumes te
reconstrueren zoals ze ooit geweest zijn. Ook het feit dat de hoeve al bijna honderd jaar dakpannen
heeft, is een historische fase die daarom belangrijk is. Met deze bijkomende kennis zullen we
alleszins de plannen herbekijken en bespreken met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het is een
constant afwegen. Het is alleszins heel goed dat we nu over deze bijkomende informatie
beschikken. We vroegen ons bijvoorbeeld al af waar de raamomlijstingen vandaan kwamen. Door
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extra info kunnen we bepaalde ingrepen herbekijken of bijkomend onderbouwen. Alle bijkomende
informatie die we dus kunnen verzamelen, is welkom.

“Het belang van de historische toegang wordt erg duidelijk in de plannen benadrukt en vind ik
zelf ook belangrijk. Maar de vele toegangen rondom de site, lijken net het belang van de
belangrijkste toegang teniet te doen. De aandacht voor de hoofdtoegang wordt afgeleid door
alle andere toegangen. Is het nodig om al die toegangen op te splitsen of kunnen ze
gecombineerd worden? Waarom is het pad van de ruiters bijvoorbeeld een ander pad dan dat
voor de wandelaars en fietsers?“
De oorspronkelijke hoofdtoegang, via de Dreefstraat, wordt geherwaardeerd. De tuin wordt
heraangelegd met verwijzingen naar de formele toegang van vroeger. Op de plaats van het
verdwenen poortgebouw in Toscaanse stijl wordt gedacht aan een nieuwe ‘poort’ in de vorm van
een hedendaagse architecturale installatie. Op de 3D-beelden, een heel voorlopig voorstel, zie je
een constructie in staal, zoals bijvoorbeeld het doorkijkkerkje in Borgloon.
Vijfhonderd jaar later is de omgeving rond de site echter grondig gewijzigd. Door de ‘nieuwe’
toeristische ontsluiting van de site lijkt het ons aangewezen om een nieuwe, vlotte toegang te
voorzien via de Kasteelstraat. Als bezoeker zal je via een nieuw vlonderpad een wandeling maken
langs de gevel van de kasteelhoeve, over de slotgracht om op de binnenkoer van de hoeve terecht
te komen. Door het duidelijke onderscheid tussen de ‘formele’ historische toegangen en het
‘informele’ wandelpad is de historische toestand duidelijk leesbaar.
Andere extra toegangen worden door de architecturale vormgeving en afmetingen ondergeschikt
gemaakt aan de andere toegangen. Deze toegangen achten we echter wel noodzakelijk om de site
zo functioneel mogelijk te laten functioneren voor de nieuwe bestemming van de commanderij.
•

•

•

•

•

Om de grote hoeveelheid fietsen te weren op de binnenkoer wordt een fietsparking
voorzien aan de zijde van de Opstraat. Via de ‘historische’ toegang wandelt de fietser naar
de binnenkoer van de hoeve.
Via een afsplitsing van het vlonderpad, achter de nieuwe ‘hoeve-toren’, wordt een
rechtstreekse toegangsdeur naar de UiT-Balie voor ticketverkoop en het UiT-aanbod
gecreëerd. Door die aparte toegang kan de UiT-balie onafhankelijk functioneren van de
openingsuren van de rest van de site.
Verschillende evacuatiebruggen maken het mogelijk om de binnenkoeren te ontsluiten
voor hulpdiensten en logistiek om evenementen op te bouwen. Deze bruggen worden
onopvallend vormgegeven en zijn afsluitbaar.
Het ‘zwevend terras’ aan de Opstraat doet eveneens dienst als evacuatieweg voor de
Tiendenschuur. Door de aanwezigheid van een groenstrook en de mogelijkheid om de
paarden hier vast te zetten wordt het mogelijk om ook ruiters tot op de site te krijgen. De
ruiters zullen hun paarden nooit onbewaakt achterlaten. Dit zwevend terras geeft uit op
een bestaande kleine deuropening en zal daardoor niet concurreren met de
hoofdtoegangen.
De aparte toegang tot de nieuwe aanbouw vergroot de gevraagde multifunctionaliteit en
biedt de mogelijkheid om de zaal te gebruiken buiten de openingsuren van de rest van de
site.
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We waken ervoor dat leesbaarheid van de site duidelijk blijft. Maar tegelijkertijd tonen de vele
toegangen ook onze hoofdambitie aan: dat de Commanderij geen gesloten site is, maar net beleefd
mag worden, door iedereen - Oudsbergenaar, vereniging, toerist…
“Door de heraanleg van de slotgracht worden er heel wat toegangen voorzien die over het
water gebouwd zullen worden. De slotgracht wordt echter pas aangelegd nadat de brug, de
verschillende toegangen en het plateau voor ruiters al opgebouwd zijn. Het zal mogelijk een
raar beeld zijn om die overbruggingen te zien staan over een niet-bestaande gracht.“
De slotgracht is voorlopig nog (deels) in optie in functie van het budget. Het is echter zeker het
streefdoel om de slotgrachten te herstellen. Voordat de goedkeuring wordt gegeven, is er
duidelijkheid nodig omtrent de subsidiëring van (o.a.) Onroerend Erfgoed. Als de slotgracht er
komt, zal ze gelijktijdig aangelegd worden met de bouw. Met de renovatie van de hoeve zullen
immers graafwerken gepaard gaan om de stevigheid van de fundamenten te bekijken. Daarbij
moet al rekening gehouden worden met de aanleg van een slotgracht. We gaan uiteraard geen
bruggen maken als er geen slotgracht is.

“Werd de optie onderzocht om het oude volume van het kasteel te herstellen en te
herinterpreteren? Is daarvoor de nodige kennis aanwezig?”
Aan de hand van verschillende tekeningen weten we ongeveer hoe het kasteel er vroeger uitzag.
Om de exacte positie te kennen zou een deskundige archeologische opgraving heel wat
duidelijkheid geven. Het oorspronkelijke zestiende-eeuwse waterkasteel was eerder U-vormig met
de opening richting de hoeve, met een afzonderlijk volume voor de ophaalpoort. Het hoofdvolume
(woongedeelte) bevond zich evenwijdig aan de Kasteelstraat aan de zuidoostzijde. Door de vele
verbouwingen in de afgelopen eeuwen is het volume volledig gewijzigd. Op dit moment is er geen
nood om extra volume bij te creëren en wordt er eerder geopteerd om de bestaande volumes zo
goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe functies. Waar we wel voor kiezen, zoals voorgesteld
in de infosessie, is het optrekken van de muren en torens van het kasteel aan de hand van een
‘doorzichtige’ constructie. Op die manier kunnen we, binnen het budget, refereren naar het
verleden, maar ook de eigenheid van de commanderijsite vandaag verder uitbouwen.

“Bij een ambitieus plan horen duurzaamheid en circulariteit een belangrijke rol te spelen. Ik
vind hierover niets terug in de korte voorstelling. De focus ligt op toerisme, uitbreiding van de
dorpskern. Is er gedacht aan duurzame energievoorziening (koolstofarm), waterhergebruik,
circulaire materialen. Een innovatieve kijk op bouwen, materialen gebruik, welzijn is niet alleen
slim en toekomstgericht. Het geeft een gemeente de gelegenheid om haar burgers kennis te
laten maken met en enthousiast te maken over concepten en ideeën die op termijn nodig zijn
om de Visie 2050 te realiseren.”
Het klopt inderdaad dat in de (nu al lange) presentatie van het concept niets is verteld over een
onderdeel dat absoluut essentieel is als we vandaag de dag op een duurzame manier willen
(ver)bouwen.
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Erfgoedgebouwen zijn een uitmuntend voorbeeld van circulair bouwen, wat meer het
uitgangspunt moet worden van duurzaam bouwen. Gebouwen die de eeuwen trotseren, hebben
ondertussen hun duurzaamheid wel bewezen. Bij de herbestemming wordt erop gelet dat het
gebouw voldoende dynamisch, veranderbaar is zodat ook in de toekomst het gebouw op een
eenvoudige manier een andere functie kan krijgen. Bij onderhoud en restauratie wordt ervoor
gewaakt dat materialen en technieken worden toegepast die deze kwaliteit en duurzaamheid
blijven garanderen. Kwaliteit in de restauratie steunt enerzijds op innovaties en onderzoek en
anderzijds op hoog gekwalificeerd vakmanschap. Werken aan onroerend erfgoed is
arbeidsintensief en steunt meer dan andere bouwsectoren op lokale arbeidskracht. Op die
manier wordt ook het voortbestaan van bouwambachten en tradities verzekerd.
De laatste jaren ligt de grootste uitdaging in de restauratiesector dan ook vooral op de
aanpassing aan nieuwe functies samen met het realiseren van duurzame gebouwen met
minimale milieu-impact. De monumenten moeten steeds vaker aan nog hogere eisen voldoen
om te kunnen wedijveren met de gebruikskwaliteit en duurzaamheidseisen van nieuwbouw. Het
is dan ook steeds een grote zoektocht waarbij een evenwicht dient gezocht tussen het behoud
van bepaalde historische kwaliteiten enerzijds en het voldoen aan de klimaat- en
duurzaamheidseisen zoals die gelden voor nieuwbouw. EPB bijvoorbeeld is vaak een te beperkt
instrument om erfgoed hieraan af te toetsen omdat het enkel gaat om energieprestaties.
Bij de aanpak van de bouwkundige werken en de keuze van de technische installatie wordt
optimaal gebruikgemaakt van de eigenheid van een historisch gebouw, zoals het stabiele klimaat
met inerte materialen, hernieuwbare grondstoffen, dampopen materialen … Het isoleren en
ventileren van een historisch gebouw vraagt een grondige kennis van de bouwfysische
problematiek en oplossingen. Bijvoorbeeld daarvan zijn een thermische aanpak van de
gebouwschil, het dampopen karakter, de aanpak van mogelijke zouten, het buitenschrijnwerk, de
luchtdichting …
In eerste instantie wordt getracht om de energievraag zo veel als mogelijk te beperken door een
doorgedreven thermische isolatie, een luchtdichte gebouwschil met voldoende ventilatie, zuinige
installaties, energie- en grondstoffenrecuperatie… Voor de energie die opgewekt moet worden,
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzame energie. Door nadien via een
gebouwbeheerssysteem het gebouw blijvend te monitoren, kan de kwaliteit bewaakt blijven.
Tevens wordt er nog onderzocht hoe we de biodiversiteit kunnen integreren in dit
renovatieproject. Naast de gebouwen zelf wordt ook getracht een duurzaam verhaal te vertellen
voor de inrichting van de buitenomgeving. Door een doordachte aanplanting van de slotgracht
kan bijvoorbeeld de biodiversiteit zowel voor fauna als flora worden vergroot.
Nu het programma ongeveer is vastgelegd en de participatiesessies met de inwoners afgerond
zijn, worden de studies opgestart met de studiebureaus ‘speciale technieken en landschappen’
om het concept verder uit te werken.
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7. Planning en budget renovatietraject
“Wat is de concrete startdatum van de werken?”
Er werd nog geen concrete startdatum vastgelegd. Wel kunnen we enkele jaartallen op onze
ambitie plakken. Dit jaar staat volledig in het teken van participatie om zo, op basis van de input,
de voorontwerpen te kunnen afronden. Die schetsen willen we einde dit jaar finaliseren. In 2021
zetten we volop in om de schetsen om te zetten in bouwplannen (met de extra vraagstukken over
elektriciteit, water…), bouwvergunningen en subsidies aan te vragen. We verwachten zo in de loop
van 2022 te kunnen starten met de werken.

“Kunnen we zelf aannemers of bouwbedrijven voorstellen? Of zal de gemeente die kiezen?”
Overheidsopdrachten en werken van deze omvang en complexiteit dienen wettelijk te gebeuren
door erkende aannemers via een openbare aanbesteding. In de praktijk echter gebeurt het heel
vaak dat de overkoepelende aannemer ook een hele reeks plaatselijke bouwfirma’s tewerkstelt.

“Wat gebeurt er met de bouwgronden tegenover de commanderijsite? Kan de gemeente ze
opkopen om ze mee in de parking te integreren?”
We hebben de gronden niet nodig om de parking uit te bouwen. Bovendien kunnen we als
gemeente geen gebouwen of bouwgrond aankopen boven de schattingsprijs.

“Jullie spreken ook over een startbudget van 7 miljoen euro. Hebben jullie een idee waar jullie
gaan stranden aan het einde van het project?”
Dat renovatiebudget is een vaststaande som voor de volledige renovatie van de hoeve en de
opbouw van de nieuwe zaal. De architect kan daar niet buiten gaan. Als blijkt dat het werkelijke
bestek duurder zal zijn, zullen we de financiële situatie opnieuw moeten evalueren.
Het budget kan vervolgens eventueel aangevuld worden uit verschillende hoeken. Uit de verhuis
van het Cultuurpunt zullen we al een deel van de inkomsten genereren. Daarnaast plaatsen we
aanvragen voor subsidies bij Vlaanderen, Provincie Limburg, het Nationaal Park Hoge Kempen…
om het budget te verhogen. Daarmee zouden we de inrichting kunnen aanpassen of – en dat is
meer de ambitie – de renovatie van de kasteelsite al in het project betrekken.

“Waar halen jullie de rest van het budget, buiten de subsidies en partners? Komt dit dan op de
inwoners terecht door een verhoging van de belastingen?”
Het renovatiebudget van zeven miljoen euro werd al in het meerjarenplan van het voormalige
Meeuwen-Gruitrode voorzien. De fusie was niet nodig om die budgetten te voorzien, dus ook de
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belastingen zullen niet verhoogd worden. Bovendien werden ook de budgetten voor andere
projecten – zoals de fietspaden, een nieuwe sporthal … - opgenomen in het meerjarenplan,
berekend met de belastingvoet die we vandaag kennen.

“Is er bekend wat in de plaats van het bestaande Cultuurpunt komt? Denk bijvoorbeeld aan
sociale appartementen.”
In het masterplan is de opwaardering van het centrum een belangrijk doel. Op de plaats van het
huidige Cultuurpunt en de petanquebanen is een nieuwbouw voorzien. In het masterplan werd
die ingetekend als drie nieuwbouwblokken. De concrete invulling ervan is echter nog niet duidelijk.
Daarvoor zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld moeten worden. In een ruwe
berekening werden zeventig à negentig woongelegenheden voorzien, eventueel horeca en handel,
ondergrondse parkeergelegenheid…
Sociale appartementen komen er mogelijk niet. In het sociaal akkoord werd een minimum aantal
sociale woningen vastgelegd waaraan de gemeente moet tegemoetkomen. In Oudsbergen
voorzien we een spreiding van sociale woningen over de volledige gemeente. In de nieuwbouw
zullen we evenwel inzetten op een diversiteit in leeftijd: zowel instapwoningen voor jonge gezinnen
als appartementen voor oudere koppels of alleenstaanden.

8. Communicatie en participatie
“Goed dat de mogelijkheid tot participatie wordt geboden, maar is de manier om deel te nemen
niet te omslachtig? Uiteraard heeft niemand om corona gevraagd, maar ik heb zelf heel wat
stappen moeten nemen om gewoon de voorstellen/vragen die al gesteld zijn te kunnen 'liken’.
Kan daar niets aan gedaan worden? Het moet toch mogelijk zijn om via facebook en/of andere
media makkelijker, laagdrempeliger te participeren dan nu het geval is. Ik denk ook aan infoupdates via het gemeentelijk infokrantje en het eventueel visualiseren van voorstellen in
bijvoorbeeld de inkomhal van het GC.”
We trachten in onze communicatie bewust online en offline communicatiekanalen te opteren en
daarbij volop gebruik te maken van de diverse kanalen waarover onze gemeente beschikt. Op het
platform Oudsburgers wordt alle informatie over het participatieproject van de Commanderij
verzameld, net zoals de ideeën en vragen van Oudsbergenaren. Alle inschrijvingen voor
toekomstige participatietrajecten zullen ook steeds via het platform verlopen. Omdat we ons ervan
bewust zijn dat het digitale web en het online platform niet voor iedere burger even toegankelijk
is, bedenken we steeds offline alternatieven, op papier (zoals het invulstrookje bij de infokrant van
augustus) of via de telefoon.
De andere kanalen zetten we in om het platform in de kijker te zetten en onze burgers op de hoogte
te houden van updates op het platform. Belangrijke evoluties in het participatietraject zetten we
bijvoorbeeld via Facebook, de infokrant en het infomagazine in de kijker.
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Bovendien maken we de informatie over het volledige renovatieproject van de Commanderij
toegankelijk op de commanderijsite zelf. Iedereen kan er ter plaatse mee te weten komen over de
geschiedenis van de Commanderij, het participatietraject, de functies die de Commanderij zal
vervullen en het masterplan ‘Det weert Roy’. Wil je een duidelijker toekomstbeeld krijgen van hoe
de Commanderij eruit kan zien? Scan dan de negen QR-codes die op en rondom het domein
verspreid staan. Je krijgt daarbij telkens meer uitleg over de precieze locatie waar je staat en je kan
de 3D-beelden van de architect vergelijken met de huidige situatie. Die beelden en informatie vind
je ook terug op de site www.commanderijgruitrode.be.
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