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Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed
Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Pastorie van de Sint-Michielsparochie: (detail zie bijlage)

Legende
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Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Pastorie van de Sint-Michielsparochie: Bouwkundig (detail zie bijlage)

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in
de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van
de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: 21-3620 St-Michielsstr34-1)



Vastgestelde inventaris

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Pastorie van de Sint-Michielsparochie
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiespastorieën
Stijl
Datering tweede kwart 19de eeuw

Waarden
Historische waarde
Architecturale waarde
Is de aanduiding van

Sint-Michielsstraat 34 (Lanaken) Pastorie, thans bibliotheek. Alleenstaand herenhuis, gelegen in een ommuurde tuin naast de
kerk.

Resultaat opvraging perceel gelegen in Lanaken afdeling LANAKEN 5
AFD/VELDWEZELT/, sectie C met perceelnummer 0368/00E000
[73088C0368/00E000]

Beschrijving
Pastorie, thans bibliotheek. Alleenstaand herenhuis, gelegen in een ommuurde tuin naast de kerk.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19785

Beschermingbesluiten
Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg - https://id.erfgoed.net/besluiten/14564

SchrappingsbesluitenVaststellingsbesluiten

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/340
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1063
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19785
https://id.erfgoed.net/besluiten/14564


Wetenschappelijke inventaris

Pastorie van de Sint-Michielsparochie

Beknopte karakterisering
Typologiespastorieën
Stijl
Datering tweede kwart 19de eeuw

Is aangeduid als
Sint-Michielsstraat 34 (Lanaken) Pastorie, thans bibliotheek. Alleenstaand herenhuis, gelegen in een ommuurde tuin naast de
kerk.

Is deel van
Veldwezelt (Lanaken)

Beschrijving
Pastorie, thans bibliotheek. Alleenstaand herenhuis, gelegen in een ommuurde tuin naast de kerk.

Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, door middel van muurankers in de linker zijgevel
gedateerd 1849. Neoclassicistische stijl. Bakstenen gebouw, voorzien van een middenrisaliet en hoekpilasters van mergelsteen;
driehoekig fronton met halfrond venstertje boven het middenrisaliet. Lijstgevel op een lage, hardstenen plint. Geprofileerde,
mergelstenen waterlijst onder de kroonlijst. Rechthoekige benedenvensters met hardstenen latei en lekdrempel, voorheen beluikt.
Strekse bovenvensters met kordon vormende, hardstenen lekdrempels. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting met druiplijst.
Aanbouw van een nieuw gedeelte tegen de rechter zijgevel is aan de gang.

De recente tuinmuur is voorzien van een rococo-poortje van hergebruikt, kalkstenen materiaal: getoogd, in een geprofileerde omlijsting
met rocaille-sluitsteen (1750-1760); de voorafgaande trap dateert uit dezelfde periode, behalve de recente treden.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206792

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/257677/content/medium
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/340
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1063
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206792
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