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1. INLEIDING
Het Speelhof is gelegen in Schurhoven te Sint-Truiden, aan de verstedelijkte noordelijke stadsrand, in een stuk
ongerept landschap van de Cicindriabeek die de scheiding vormt met het naburig begijnhof.
Het is een openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de
19de eeuw. Het is een voormalig Speelhof van de abten van de Sint-Trudo abdij, met neerhof-opperhofstructuur.
Het betreft een omgracht goed met park in eenvoudige landschappelijke stijl, met daarin een voormalige moestuin,
een lustbos, een historische toegangsdreef en restanten van boomgaarden bij het voormalig kasteel met neerhof.

Kasteeldomein
Speelhof

Eigenaar:
Stad Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN

Postadres:
Speelhoflaan 5
3800 SINT-TRUIDEN

Kadastrale situering:
SINT-TRUIDEN
1ste afdeling
Kadastrale sectie: D
388H

Bron: Geoportaal
Het domein is van oudsher gelegen, net buiten de stadsvesten in een landschappelijke omgeving. Dit domein
vormde, samen met het begijnhof, twee belangrijke religieuze sites, net buiten het historisch centrum.

De

verbondenheid met de abdij uit zich voornamelijk in de functie van het domein: een buitenverblijf voor de monniken,
een ‘maison de plaisance’, een waar lusthof.
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2. AANLEIDING
Verschillende ontwikkelingen maken dat zowel het landschap als het onroerend erfgoed vandaag bedreigd worden.
De oorzaken van de aantasting van het landschap door hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen en van de
verwaarlozing van het historisch erfgoed zijn van maatschappelijke aard.
Een belangrijk knelpunt voor erfgoed is een fragmentarisch beleid. De stad Sint-Truiden zet volop in op een integrale
en geïntegreerde erfgoedzorg, waar, monumenten, landschappen, ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur hand
in hand gaan en waarbij er afgestemd wordt op het erfgoedbeleid op Vlaams niveau.

Het domein van het Speelhof was en is ook vandaag een waardevolle site, omwille van het religieuze gebruik in het
verleden en het huidige gebruik als lokale trekpleister. Deze thema’s smelten samen in een nieuw ontwerp- en
herbestemmingsconcept ‘Tuinen en Abdijen’. De stad Sint-Truiden wil hier inzetten op een respectvolle invulling van
de gebouwen, in de aansluiting met de historische waarden en betekenissen van de site, maar die tevens voldoen
aan de noden van vandaag.

De weg naar het behoud en de ontwikkeling van de site van ’t Speelhof loopt via de betere ontsluiting van het
erfgoed. Door de natuur en het onroerend erfgoed met elkaar te verbinden tot één samenhangend concept, kan
een sterk imago worden gecreëerd. Dit vraagt om een sterke samenhang, verweving, clustering, helderheid van
toegangen, ontsluitingen en verbindingen. Naast deze vorm van toeristisch aanbod wil de stad Sint-Truiden ook
inzetten op een maatschappelijk draagvlak: meer waardering en belangstelling voor het landschap en het erfgoed.

Het representatief gebouwenpatrimonium van het kasteeldomein ’t Speelhof vertoont veel schade en gebreken,
maar kan nog gerestaureerd en gerenoveerd worden. Het volwaardige kasteelpark is een broze ontmoetingsplaats
van natuur en cultuur, maar biedt veel potentieel. Het onderhoud en beheer van het bouwkundig erfgoed en het
kasteelpark is vandaag een gedeelde verantwoordelijkheid van de stad Sint-Truiden en de erfpachthouder Resto
Work bvba.
Door het uitblijven van een concrete samenwerking met de huidige erfpachthouder en door de onmogelijkheid van
een beëindiging van de erfpacht in minnelijke schikking, start de stad Sint-Truiden met een procedure voor
onteigening van de erfpacht, in het algemeen belang van de toekomst van deze erfgoedsite.
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De landschappen op het kasteeldomein het Speelhof

Op het domein van het Speelhof vormen de landschappen een inspiratie voor de nieuwe invulling van de site en de
gebouwen. De manier waarop de monniken de site vroeger beleefden en de manier waarop de burgers dit vandaag
beleven, is hét uitgangspunt voor de nieuwe toekomst. Onder het mom ‘Van een Speelhof van de abten, naar een
Speelhof voor de burgers’ werd een herbestemmings- en ontwerpconcept van ‘Tuinen en Abdijen’ uitgewerkt.
Abdijtuinen herbergden verschillende functies: van kruidentuin en moestuin tot boomgaard. Die functies worden
vandaag vertaald naar ‘hedendaagse noden’.
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3. ONROEREND ERFGOED
3.1. Onroerend erfgoed in Vlaanderen

Onroerend erfgoed is de verzamelnaam voor monumenten, archeologische sites en cultuurhistorische landschappen
die wel tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen worden. Een deel van het erfgoed is beschermd, een ander deel
maakt deel uit van de vastgestelde inventarissen van het onroerend erfgoed. Al dit waardevol onroerend erfgoed
vraagt om aangepaste zorg en onderhoud.

3.1.1. Beschermingen
Bescherming van onroerend erfgoed in Vlaanderen staat per definitie in het doel van het algemeen belang. Dit is zo
opgenomen in de wetgeving inzake onroerend erfgoed.

Met dit doel voor ogen kunnen aan de

eigenaars/beheerders van onroerend erfgoed, lasten worden opgelegd. Die lasten hebben in eerste instantie
betrekking op de actieve en passieve instandhoudingsplicht.
Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013)
Hoofdstuk 6: beschermingen en erfgoedlandschappen
Afdeling 4: Rechtsgevolgen van een bescherming
Onderafdeling 1: actief behoudsbeginsel
Art. 6.4.1.: De zakelijk rechthouders en gebruikers van een beschermd goed behouden het in
goede staat door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en
onderhoudswerken.
Art. 6.4.2.: De Vlaamse Regering stelt de algemene voorschriften voor instandhouding en
onderhoud vast. Deze zijn slechts van toepassing voor zover zij niet afwijken van de bijzondere
voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud opgenomen in het beschermingsbesluit.
Onderafdeling 2: passief behoudsbeginsel
Art. 6.4.3.: Het is verboden beschermde goederen te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of
andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten.

Beschermingen op het Speelhof:
1986: het Speelhof, het gebouwencomplex met inbegrip van de omgrachting met de onmiddellijke
omgeving, wordt beschermd als stadsgezicht;
1986: het herenhuis/kasteel, de schuur en stallingen worden beschermd als monument;
1998: Het oostelijk deel van de site, ten oosten van de centrale dreef, wordt samen met de site van het
Sint-Agnesbegijnhof opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO;
2005: het landbouwterrein tussen het begijnhof en de dreef naar het Speelhof wordt beschermd als
stadsgezicht.
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Het Speelhof, beschermd als stads- of dorpsgezicht

Speelhof en omgeving, beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-10-1986 tot heden
ID: 2795 URI:https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2795

Het gebouwencomplex van het Speelhof, beschermd als monument

Speelhof: gebouwencomplex met omgrachting, beschermd monument van 13-10-1986 tot heden
ID: 2794 URI:https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2794
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Het oostelijke deel van de site, opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO

Unesco werelderfgoed kernzone van 02-12-1998 tot heden
ID: 14989 URI:https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14989

Het landbouwterrein tussen het Speelhof en het begijnhof, beschermd als stads- of dorpsgezicht

Begijnhof: landbouwterrein tussen het begijnhof en de dreef naar het Speelhof, beschermd stadsgezicht, intrinsiek
van 12-05-2005 tot heden
ID: 2612 URI:https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2612
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3.1.2. Inventarissen
Ook de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed heeft zijn belang en waarde. Deze inventaris behelst
het samenbrengen van informatie over het bouwkundig erfgoed, waarvan aangetoond is dat dit nog voldoende
erfgoedwaarde bezit. Aan de vastgestelde inventarissen wordt een zorgplicht en motiveringsplicht gekoppeld voor
elke administratieve overheid, dus ook voor de stad Sint-Truiden.
Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013)
Hoofdstuk 4: inventariseren
Zorgplicht en motiveringsplicht
Art. 4.1.9.: Elke administratieve overheid neemt zo veel mogelijk zorg in acht voor de
erfgoedkenmerken van onroerende goederen die opgenomen zijn in een aan een openbaar
onderzoek onderworpen vastgestelde inventaris als vermeld in artikel 4.1.3.
De administratieve overheid geeft in al haar beslissingen over een eigen werk of activiteit met
directe impact op geïnventariseerd erfgoed aan hoe ze rekening heeft gehouden met de
verplichting vermeld in het eerste lid.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die motiveringsplicht en zorgplicht.
Dit artikel doet geen afbreuk aan strengere voorschriften voor beschermde goederen.

Inventarisatie op het Speelhof:
2018: het Speelhof, buitenverblijf van de Sint-Trudo abdij, wordt vastgesteld als bouwkundig erfgoed;
2003: Park van het Speelhof, opgenomen in de reeks Historische parken en tuinen van Vlaanderen,
provincie Limburg

Het Speelhof, vastgesteld als bouwkundig erfgoed

Speelhof, buitenverblijf van de Sint-Trudo abdij, vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20176 URI:https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20176
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Park van het Speelhof, landschappelijk element
ID: 303447 URI:https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303447

3.1.3. Vlaams beleidskader zet in op natuur en landschappen
Het huidige en toekomstige Vlaamse beleidskader voor de bescherming en ontwikkeling van erfgoedsites, zet sterk
in op natuur. Twee belangrijke doelstellingen zijn een transversaal landschapsbeleid, in lijn met de doelstellingen
inzake landschappelijke kwaliteit in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en de bijdrage van het onroerend erfgoed
aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Natuur en landschappen vormen een belangrijk bindend element in de
ontsluiting van het onroerend erfgoed.

Landschappen ontwikkelen zich en veranderen met de cultuur.

Landschapszorg wordt een beleidsveld overschrijdende ambitie.

Beleidsnota 2019-2024. Onroerend Erfgoed.
Onroerend erfgoed is als deel van onze leefomgeving een factor in een integrale en duurzame
gebiedsontwikkeling, waarin ook andere ruimtelijke behoeften spelen, zoals mobiliteit, wonen, recreatie,
toerisme, natuurbeheer, … Onroerend erfgoed vindt zijn waardering vanuit de historische context en
interageert met beleidsopties van andere sectoren. Uitdagingen als het verhogen van de energie-efficiëntie
van het bestaande patrimonium en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie,
gepaard met hogere, maatschappelijke verwachtingen naar comfort, veiligheid en toegankelijkheid, dagen
de onroerenderfgoedsector uit om op zoek te gaan naar duurzame en innovatieve oplossingen op maat die
de erfgoedwaarden verzoenen met deze maatschappelijke noden.

Het kasteeldomein ’t Speelhof is een site die niet traditioneel wordt beschouwd als cultuurhistorisch landschap. Toch
vormen net de landschappen, gecreëerd door de mens, hier de basis voor de nieuwe ontwikkeling en ontsluiting van
het onroerend erfgoed.
Op het domein van het Speelhof vormen de landschappen een inspiratie voor de nieuwe invulling van de site en de
gebouwen. De manier waarop de monniken de site vroeger beleefden en de manier waarop de burgers dit vandaag
beleven, is hét uitgangspunt voor de nieuwe toekomst. Onder het mom ‘Van een Speelhof van de abten, naar een
Speelhof voor de burgers’ werd een herbestemmings- en ontwerpconcept van ‘Tuinen en Abdijen’ uitgewerkt.
Abdijtuinen herbergden verschillende functies: van kruidentuin en moestuin tot boomgaard. Die functies worden
vandaag vertaald naar ‘hedendaagse noden’.
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3.2. Speelhof, onroerend erfgoed in Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden is een belangrijke erfgoedstad in Vlaanderen en herbergt meerdere belangrijke erfgoedsites die
de toekomstige stedelijke ontwikkeling van de stad kunnen bepalen. De Sint-Trudo abdij is, als bakermat in de stad,
één van de belangrijkste erfgoedsites. Ook het domein van het Speelhof is een waardevolle site, omwille van de
historisch strategische ligging en de historische verbondenheid met de Sint-Trudo abdij. Het kasteelpark is een baken
in het landschap en vormt een belangrijk erfgoeditem op bovenlokaal vlak, zowel in landschappelijk als in historisch
perspectief.

De restauratie van het kasteeldomein ’t Speelhof is een prioriteit op vlak van onroerend erfgoed. Om dit waardevol,
beschermd onroerend erfgoed te bewaren voor de toekomst, is er dringend actie nodig. De gebouwen vertonen
zware stabiliteitsproblemen, bouwfysische schade en schade door biologische aantastingen.

De kans op

instortingsgevaar van het herenhuis is reëel. Geen actie ondernemen staat synoniem voor een verder verval van dit
erfgoed tot ruïne.

Vanuit de bezorgdheid dit uitzonderlijk erfgoed voor de toekomstige generaties te bewaren en te behoeden van
instorting, heeft de stad Sint-Truiden de restauratie, waarin deze noodzakelijke werken en maatregelen begrepen
zijn, te laten bestendigen op korte termijn, door middel van een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse
Regering.

De voormalige gebouwen op het Speelhof die in aanmerking komen voor de meerjarenpremieovereenkomst,
omwille van hun bescherming als monument zijn: de conciërgewoning, het herenhuis met orangerie, de technische
dienst, het secundaire poortgebouw, de dwarsschuur, het woonhuis met stallen en het hoofdpoortgebouw. De
voormalige hoeve op het neerhof (de afspanning) is niet beschermd als monument, maar valt wel binnen de
afbakening van het beschermde stadsgezicht en is samen met het gehele gebouwencomplex vastgesteld als
bouwkundig erfgoed.

De stad Sint-Truiden zet in op de naleving van alle juridische verplichtingen inzake beschermingen en vastgestelde
inventarissen en beoogt in die zin een integrale en geïntegreerde aanpak voor gans het kasteeldomein ’t Speelhof,
met een restauratie en herbestemming van het bouwkundig erfgoed en een nieuwe ontwikkeling van het
cultuurlandschap.
Door het uitblijven van eigen initiatief door de erfpachthouder om ook te voldoen aan deze juridische verplichtingen
en door de onmogelijkheid van een beëindiging van de erfpacht in minnelijke schikking, start de stad Sint-Truiden
met een procedure voor onteigening van de erfpacht, in het algemeen belang van de toekomst van deze erfgoedsite.
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4. ERFPACHT
4.1. Het Speelhof in eigendom van de stad Sint-Truiden
Abt Christoffel de Blockerie (1559-1586) verwierf in 1585 het goed in Schurhoven, op korte afstand van de abdij zelf,
als ‘huis van plaisantie’ of ‘speelhof’ voor de abten van Sint-Trudo. Het goed bleef eigendom van de abdij tot de
Franse bezetting.
In 1797 werd het Speelhof met meer dan 77 bunder grond (ongeveer evenveel ha) verkocht aan een voormalig
minderbroeder, Laurent Willems. Kort nadien kwam het in handen van de familie Pitteurs, vertrouwelingen en
commissarissen van de prinsbisschop van Luik, die het nadien als familiegoed bewoonde en aanpaste.
De grafelijke familie d’Irumberry – de Salaberry de Beaufort, erfgename van de laatste Pitteurs Hiegaerts, verkocht
het Speelhof op 30 augustus 1989 aan de stad Sint-Truiden.

De wijzigingen van hof van plaisantie naar kasteeldomein en uiteindelijk naar publiek domein, hadden uiteraard
repercussies op het gebruik en het uitzicht van het bouwkundig erfgoed en het landschappelijk erfgoed.

4.2. Erfpachtovereenkomst met Resto Work bvba
Een deel van het bouwkundig erfgoed en het landschappelijk erfgoed, zijn sinds 20 april 1995 in erfpacht gegeven
aan nv Speelhof. Deze erfpacht werd kort daarna overgedragen aan Resto Work bvba. De erfpacht heeft betrekking
op de voormalige hoeve op het neerhof (taverne de Afspanning) en de voormalige tiendenschuur, een ruime
dwarsschuur als dienstgebouw van het herenhuis.
Deze gebouwen worden vandaag gebruikt voor horeca, maar ook hier is er nood aan renovatie en restauratie.

Beschrijving van de goederen in de akte van erfpacht:
De stad Sint-Truiden – eigenaar - verleent aan de erfpachter, die aanvaardt, het recht van erfpacht op de
goederen, gelegen te Sint-Truiden, 2de afdeling van het kadaster, sectie D nummers 388g (huis-schuur),
383B/deel (hooiland) en 383C (park) met een totale oppervlakte van éénenzestig aren twintig centiaren
(61 a 20 ca).
Voormelde goederen zijn aangeduid in gele kleur op het afpalingsplan nummer 3239, opgesteld door de
Stedelijke Technische Dienst, plan dat na ondertekening voor “ne vraietur” door partijen aan onderhavige
akte zal gehecht worden, er integrerend deel van zal uitmaken en er samen mee geregistreerd zal worden.

Duur van erfpacht:
Het recht van erfpacht wordt verleend en aanvaard voor een periode van vijftig (50) opeenvolgende jaren
met ingang vanaf het verlijden van onderhavige akte van erfpacht.

Pagina 13 van 66

Speelhof: akte van erfpacht: afpalingsplan nr 3239

4.3. Informatieplicht onroerend erfgoed in de akte van erfpacht

De akte van recht van erfpacht met betrekking tot bepaalde goederen op het kasteeldomein ’t Speelhof dateert
reeds van 1995 en vermeldt bij de beschrijving van het goed: “De schuur is beschermd als monument bij M.B. van 13
oktober 1986 en de andere goederen als landschap”.
Sinds de goedkeuring van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 is de informatieplicht bij de
eigendomsoverdracht aanzienlijk uitgebreid. Wanneer een eigenaar van een goed of een deel ervan, dat is
opgenomen in een vastgestelde inventaris, wil inbrengen in een erfpacht, dan moet de eigenaar of notaris in de akte
of overeenkomst vermelden dat het goed is opgenomen in een vastgestelde inventaris en welke de juridische
gevolgen zijn.

Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013)
Hoofdstuk 4: Inventariseren
Informatieplicht
Art. 4.1.11: Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een geïnventariseerd goed,
overeenkomstig artikel 4.1.1, verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een
vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht vestigt of overdraagt of op andere wijze de
eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de
onderhandse of authentieke akte dat het onroerend goed opgenomen is in een van de
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vastgestelde inventarissen, vermeld in artikel 4.1.1, en de rechtsgevolgen die aan de opname
verbonden zijn door een verwijzing naar hoofdstuk 4 van dit decreet in de akte op te nemen.
Als de instrumenterend ambtenaar een onderhandse akte in een authentieke akte dient op te
nemen, waarbij de eerste niet beantwoordt aan de voorschriften van het eerste lid, dan wijst hij
de partijen bij de opmaak van de akte op het eerste lid.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor de informatieplicht bepalen.

Hoofdstuk 6: Beschermingen en erfgoedlandschappen
Afdeling 4: Rechtsgevolgen van een bescherming
Onderafdeling 4: Informatieplicht met betrekking tot publiciteit
Art. 6.4.8.: Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een beschermd goed verkoopt,
verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een
opstalrecht vestigt of overdraagt of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend
karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit dat het
onroerend goed beschermd is en de rechtsgevolgen die aan de bescherming verbonden zijn.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels vaststellen voor de vorm en de modaliteiten van de
vermeldingen in de publiciteit en voor de vrijstelling van deze bepalingen voor bepaalde vormen
van publiciteit.
Onderafdeling 5: Informatieplicht onderhandse en authentieke akten
Art. 6.4.9.: Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een beschermd goed verkoopt,
verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een
opstalrecht vestigt of overdraagt of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend
karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de onderhandse of authentieke akte dat het
onroerend goed beschermd is en de rechtsgevolgen die aan de bescherming verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 6 van dit decreet en het beschermingsbesluit in de akte op te
nemen. De instrumenterend ambtenaar meldt de overdracht aan het agentschap.
Als de instrumenterend ambtenaar een onderhandse akte in een authentieke akte dient op te
nemen, waarbij de eerste niet beantwoordt aan de voorschriften van het eerste lid, dan wijst hij
de partijen bij de opmaak van de akte op het eerste lid.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor de informatieplicht bepalen.

4.3.1. Informatieplicht betreffende beschermd onroerend erfgoed
Is het onroerend goed voorlopig of definitief beschermd als monument, stads- of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch)
landschap of archeologische site of zone, dan geldt een informatieplicht voor de overdracht via erfpacht. De
concrete verplichtingen en meldingen zijn:
1.

In de publiciteit errond moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en wat de
rechtsgevolgen zijn die verbonden zijn aan een bescherming;

2.

In de onderhandse en de authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een beschermd goed en
moet verwezen worden naar het (voorlopige of definitieve) beschermingsbesluit en de rechtsgevolgen van
de bescherming (hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet);

3.

De notaris die de onderhandse overeenkomst overneemt in een authentieke akte moet bovendien nagaan
of in de onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de
notaris de partijen hierop;

4.

De notaris meldt de eigendomsoverdracht aan het agentschap Onroerend Erfgoed;

5.

Het niet-naleven van de informatieplichten wordt in artikel 11.2.4. van het Onroerenderfgoeddecreet als
inbreuk strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

Pagina 15 van 66

4.3.2. Informatieplicht betreffende onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris
Is het onroerend goed opgenomen in een vastgestelde inventaris, dan geldt eveneens een informatieplicht voor de
overdracht via erfpacht. De concrete verplichtingen en meldingen zijn gelijkaardig:
1.

In de onderhandse en authentieke akte moet vermeld worden dat het gaat om een onroerend goed dat is
opgenomen in een vastgestelde inventaris en moet verwezen worden naar de rechtsgevolgen van een
inventarisitem (hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet);

2.

De notaris die de onderhandse overeenkomst overneemt in een authentieke akte, moet nagaan of in de
onderhandse akte de bovenvermelde gegevens zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, wijst de notaris
de partijen hierop;

3.

Het niet-naleven van de informatieplicht wordt in artikel 11.2.4. van het Onroerenderfgoeddecreet als
inbreuk strafbaar gesteld met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 10.000 euro.

4.3.3. Akte van erfpacht van het kasteeldomein ’t Speelhof versus de informatieplicht
De akte van erfpacht voor bepaalde goederen van het kasteeldomein ’t Speelhof, dateert van 1995, en dus van voor
de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet van 2013.
Ondanks de bestaande akte van erfpacht, zonder de gedetailleerde informatie betreffende beschermd erfgoed en
erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris, heeft de erfpachthouder als beheerder van het beschermd goed
of het goed uit een vastgestelde inventaris, te maken met dezelfde rechten en plichten. Die lasten hebben in eerste
instantie betrekking op de actieve en passieve instandhoudingsplicht.

Het kasteeldomein ‘t Speelhof is een onroerend goed met meerdere statuten en dit heeft vooral betrekking op de
goederen opgenomen in het recht van erfpacht. De voormalige tiendenschuur (dwarsschuur) is beschermd als
monument, maar ligt tegelijkertijd in een beschermd stadsgezicht en is opgenomen in de vastgestelde inventaris. De
voormalige hoeve op het neerhof (taverne de Afspanning) ligt eveneens in het beschermd stadsgezicht en is
opgenomen in de vastgestelde inventaris. Het deel van het landschap dat opgenomen is in de erfpacht valt binnen
de afbakening van de bescherming van het stadsgezicht, alsook binnen de afbakening van de vastgestelde inventaris.
Al deze statuten zouden op die manier worden vermeld in een akte van erfpacht, moest deze vandaag worden
opgemaakt.

4.4. Voorwaarden van recht van erfpacht in de akte van erfpacht, met
betrekking tot actieve en passieve instandhoudingsplicht door de
erfpachthouder Resto Work bvba
De stad Sint-Truiden nam als eigenaar een aantal voorwaarden op in de akte van erfpacht. Enkele belangrijke
voorwaarden waren hierbij de toestand van de gebouwen, alsook de bestemming, onderhoud en herstellingen:

De goederen worden in erfpacht gegeven in de staat en de ligging waarin ze zich thans bevinden, met al de
voordelige en nadelige, zichtbare en niet-zichtbare, heersende en lijdende, voortdurende en nietvoortdurende erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze bepaling, aan wie het ook moge wezen, meer
rechten kan verstrekken dan deze voortvloeiend uit de wet of uit regelmatige titels.
De erfpachter aanvaardt deze verwering zonder waarborg van de toestand van de ondergrond, noch van
de oppervlakte.
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De goederen zullen in erfpacht worden gegeven voor vrij en onbelast van alle lasten en hypotheken van alle
aard, alsmede van alle pachtverplichtingen.
De erfpachter zal op de in erfpacht gegeven goederen enkel horeca-projecten mogen uitbouwen. Deze
horeca-projecten mogen geen besloten karakter hebben. Het betreft meer bepaald een cafetaria-taverne in
het vroegere boerderij-woonhuis en een verblijfsaccommodatie in de tiendenschuur.
De erfpachter zal, met betrekking tot de in erfpacht gegeven goederen, geen enkel bouwwerk, geen enkel
werk, geen enkele beplanting mogen oprichten die niet noodzakelijk, noch nuttig zouden zijn voor de
verwezenlijking van voornoemde bestemming. De erfpachter dient deze bestemming te realiseren en de
bestaande gebouwen te renoveren, binnen de drie jaar voor het vroegere woonhuis en aansluitende
stallingen en binnen de zes jaar voor de tiendenschuur. Deze termijnen vangen aan vanaf het verlijden van
de authentieke akte van erfpacht. De gemeenteraad kan op gemotiveerde vraag van de erfpachter deze
termijnen verlengen tot tien jaar.
Tijdens heel de duur van de erfpacht zal de erfpachter deze bestemming moeten handhaven.
De stad-eigenaar verklaart dat geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het
in erfpacht gegeven goed te bouwen en omtrent de verlening van de vereiste vergunningen.

De erfpachter is ertoe gehouden de in artikel 1 vermelde goederen, alsook alle opgerichte gebouwen en
beplantingen te onderhouden en er alle herstellingen uit te voeren, van welke aard ook.
De stad-eigenaar is tot geen enkele herstelling gehouden.

4.5. Verbreking van het recht van erfpacht
Overeenkomstig art. 7 van het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut
(Onteigeningsdecreet) kunnen de gemeenten tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze oordelen dat de
onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake de gemeentelijke
aangelegenheden.
Overeenkomstig art. 4 van ditzelfde decreet kan, wanneer er op een onroerend goed een zakelijk recht rust of
daarop gevestigd is, dat recht afzonderlijk worden onteigend.
De stad Sint-Truiden is eigenaar van het kasteeldomein ’t Speelhof sinds 1989. De stad gaf een deel van het
bouwkundig erfgoed en het kasteelpark in erfpacht aan Resto Work bvba in 1995.
De stad Sint-Truiden wenst anno 2021 over te gaan tot de restauratie en herbestemming van de bouwdelen in
eigendom van de stad, inclusief de bouwdelen die in erfpacht werden gegeven en dit conform het beheersplan
onroerend erfgoed en de meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Regering.

Rekening houdend met de verplichting van de stad t.o.v. de erfpachthouder, zoals vermeld in de akte van erfpacht,
werd er toenadering gezocht met de uitbaters in functie van een nieuwe samenwerking op de site om gezamenlijk
in te zetten op de restauratie en herbestemming van het bouwkundig erfgoed.
De stad-eigenaar verklaart op het resterende gedeelte van het domein Speelhof geen activiteiten die
concurrentieel zijn met deze van de erfpachter in te richten of toe te laten zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de erfpachter.

Door het uitblijven van concrete voorstellen van samenwerking door de erfpachthouder, zet de stad Sint-Truiden nu
de stap naar de onteigening van de akte van erfpacht in het algemeen nut van het toekomstig project.
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5. PROJECTPLAN
5.1. Beschrijving van het project
Voor de ontwikkeling van de site van ’t Speelhof bouwt de stad Sint-Truiden verder op de inhoud van bestaande
plannen en studies.
Het project beoogt uitvoering te geven aan meerdere gebruiksdocumenten:
-

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden;
Masterplan Haspengouw: Alle tijd in Haspengouw van alle tijden;
Actieplan: Sint-Truiden, Abdijstad;
Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Speelhof – Begijnhof – Veemarkt;
Beheersplan onroerend erfgoed: Sint-Truiden, Het Speelhof met omgeving;
Meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024)

5.1.1. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden
Sint-Truiden heeft, als hoofdstad van Haspengouw, een belangrijke rol. Die gaat ze in de toekomst nog meer
uitspelen.

Sint-Truiden als kwaliteitsvolle en dynamische woonstad.

Sint-Truiden als de handels- en

voorzieningenstad van de streek. Sint-Truiden als belangrijke zorgstad, met onder meer het regionaal ziekenhuis
Asster en uitgebreide thuiszorg. Sint-Truiden als interessante werkstad. Sint-Truiden als monumentenstad, met twee
werelderfgoedsites. Sint-Truiden als stad met een aantrekkelijk landschap van golvende landbouwplateaus, mooie
bossen en kasteeldomeinen. Sint-Truiden als voorbeeldstad voor duurzaam verplaatsen. Sint-Truiden als bron van
vernieuwing, maar met sterke wortels in het verleden.

Op 29/05/2017 keurde de gemeenteraad de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief
goed.
Kernachtig kan de visie op de gewenste ontwikkeling van Sint-Truiden als volgt worden samengevat: “Sint-Truiden
ook voor de volgende generaties ontwikkelen tot kwaliteitsvolle woonstad en tot de levendige verzorgingsstad van
de mooie fruitstreek, met een uitnodigend rijke verscheidenheid aan natuur, (muziek)cultuur en erfgoed”.
De ontwikkeling van het Speelhof vormt sowieso één van de acht speerpuntprojecten in dit plan. Ons historisch
erfgoed is van onschatbare en unieke waarde. De gebouwen zijn stille getuigen van de geschiedenis van Sint-Truiden.
Door renovatie, herbestemming en re-integratie in het stedelijk weefsel, wordt het Speelhof opnieuw naar waarde
geschat en dragen we zorg voor dit historisch waardevol erfgoed.
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden biedt verder een aantal projecten en maatregelen die
rechtstreeks betrekking hebben op het huidige toekomstperspectief voor de site van het Speelhof:

-

maatregel 34.1.: opwaarderen van de Abdij als religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum en
trekker van het Truiens cultuur-toerisme
In het geheel van de cultuurtoeristische / vrijetijdseconomische uitbouw van Sint-Truiden heeft de Abdij de
grootste uitstraling en de grootste potenties.
Het Speelhof is als oorspronkelijk buitenverblijf van de abdij onlosmakelijk verbonden met de Abdij. Dit
domein vormde, samen met het begijnhof, twee belangrijke religieuze sites, buiten het historisch centrum.
De verbondenheid met de abdij uit zich voornamelijk in de functie van het domein: een buitenverblijf voor
de monniken, een ‘maison de plaisance’, een waar lusthof.

-

Maatregel 34.2.: ondersteunen van hergebruiksmogelijkheden voor historisch monumentale
gebouwen
Meerdere monumentale gebouwen met erfgoedwaarde in Sint-Truiden dreigen de komende decennia
leeg en vrij te komen. Hierop dient geanticipeerd. Uitgangspunten daarbij zijn:
o

Het religieus patrimonium is de historische ziel van Sint-Truiden, dus belangrijk voor eigenheid
van Sint-Truiden Abdijstad;

o

Behoud, regelmatig onderhoud en opwaardering van het beeld van deze monumentale
gebouwen is belangrijk;

o

Behoud van de functie of inbreng van nieuwe hedendaagse functies in monumentale gebouwen
is belangrijk voor hun onderhoud maar ook om levendige plekken in het stadsweefsel te
behouden;

o

Waar mogelijk ‘verstedelijken’ deze gebouwen en sites (beter beleefbaar en doorwaadbaar
maken)

-

Maatregel 34.3.: inschakelen van meer kastelen in de cultuur-toeristische beleving.
De rijkdom aan kastelen waarover Sint-Truiden beschikt kan op verschillende manieren bijdragen aan de
cultuur-toeristische beleving van de gemeente door inwoners en bezoekers. Als belevingspunt in het
landschap is dit sowieso het geval, maar dit kan bij de meeste kastelen nog worden verbeterd door
bepaalde zichten open te houden of te maken en door wandel- en fietsroutes dichter bij te laten passeren.
Ook bezoek binnenin en beleving van activiteiten aldaar is in alle kastelen een zinvolle optie wanneer de
omvang van die activiteiten binnen de draagkracht van de plek blijft. In de gebouwen zelf zijn veelal ook
nieuwe verblijfsmogelijkheden, nieuwe woonvormen en andere nieuwe functies mogelijk.
Dit betekent volgende rol voor het Speelhof:
o

Onthaalcentra & reca voor het nieuwe stadspark en de stadsspeeltuin en als belangrijk punt langs
de noordelijke recreatieve as, met hoofdaccent van park en kasteel op zachte recreatie en
educatie en op hergebruik van de bestaande bebouwing

Gelet op de bouwvallige staat van het gebouw heeft het Speelhof in de aanpak vanuit de stad prioriteit:
een integrale aanpak van kasteel en park, ingebed in hun omgeving staat voorop. Deze start met de
opmaak van een herbestemmingsplan dat de meest wenselijke functies nader aflijnt en met een
vrijwarende casco-renovatie.
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan biedt daarnaast ook kaarten met gewenste ruimtelijke structuren.
Enkele van deze kaarten hebben betrekking op het huidige toekomstperspectief voor de site van het Speelhof:

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden - Gewenste ruimtelijke structuur

Het kasteeldomein ’t Speelhof is aangeduid als ‘te beschermen en versterken grote gehelen natuur’. Het is
daarnaast ook een recreatieplek op stedelijk niveau, een plek te ordenen langs een recreatieve as.
De verbinding tussen de complementaire sites is aangeduid als ‘aan te leggen groene schakels voor zacht verkeer’.

Pagina 20 van 66

GEWENSTE CULTUUR TOERISTISCHE EN RECREATIEVE STRUCTUUR

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden - Gewenste cultuur toeristische en recreatieve structuur

-

de Abdij uit te bouwen als religieus-cultureel, educatief en dienstencentrum en trekker van de
cultuurtoeristische ontwikkeling van de stad;
de te versterken cultuuras – het aantrekkelijk mee-beleefgebied van de kernstad
de te versterken twee stadsparken en het grote Speelhofpark
de uit te bouwen en te ordenen noordelijke recreatieve as
de zes groene schakels, Romeinse weg en het noordwestelijke pad als basis voor het fietsroutenetwerk
de differentiatie van verblijfsrecreatie en erfgoedkwaliteit in de kastelen en vierkantshoeven
de pleinen en plekken voor evenementen op stadsniveau
de acht (grensoverschrijdend) verder uit te bouwen wandelgebieden
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PRIORITAIRE EN STRATEGISCHE ACTIES

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Truiden – Prioritaire strategische acties

Het kasteeldomein ’t Speelhof als één van de prioritaire strategische acties.
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5.1.2. Ruimtelijk Uitvoeringsplan: RUP Speelhof-Begijnhof-Veemarkt – 2016 - Omgeving cvba

Dit plan voor het Speelhof, Begijnhof en Veemarkt legt de ruimtelijke condities vast waarbinnen
gemeenschapsvoorzieningen, wonen en werken, groen, het recreatief netwerk en het landschap zich in de toekomst
verder kunnen ontplooien.

Grafisch plan van het ruimtelijk uitvoeringsplan

Bij de dynamiek van de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied ten noorden van de Truiense binnenstad wordt er
ingezet op een goede ruimtelijke en functionele samenhang. Hierbij worden tegelijk de aanwezige belangrijke
landschappelijke – en erfgoedkwaliteiten beschermd en versterkt.
Het plan voorziet in een verdere ontwikkeling van het Speelhof als stadspark langsheen de Cicindriabeek, als
knooppunt in de noordelijke recreatieve as en de uitbouw van een nieuwe, alsook de omschakeling van een
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bestaande OCMW-woonzorgsite. Samen met de school, Wiric en het Sint-Trudoziekenhuis ligt de focus op een
coherent geheel van de voorzieningenrand rondom het park.
Een belangrijke opportuniteit voor het gebied vormt de toekomstige ontwikkeling van de Veemarkt.

Een

herordening en vernieuwing van deze site vormt een nieuwe cruciale schakel tussen het Speelhof als stadspark en de
historische binnenstad.
De aanwezige water- en groenstructuren van het uit te bouwen Speelhofpark krijgen eveneens een belangrijke rol
toebedeeld. Ze verbinden de verschillende functies in het plangebied, brengen het groen tot in de kernstad en geven
de ‘groene vinger’ uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vorm. Zachte recreatie, de uitwerking van een trage
wegennetwerk en de opwaardering van het kasteel, gaan hand in hand met de groenwaarden van het park.
Tenslotte vormen ook de bescherming en het behoud en herstel van de historische sites van het Speelhof en het
Begijnhof belangrijke aandachtspunten in het RUP.

5.1.3. Beheersplan onroerend erfgoed: Sint-Truiden, Het Speelhof met omgeving – 2018 – TeamvanMeer! –
Architecten en co cvba en Charlotte Fexer

Beschermd monument

Beschermd stadsgezicht

Het beheersplan Sint-Truiden, Het Speelhof met omgeving, vormt een belangrijk gebruiksdocument voor de
restauratie, het ontwerp- en herbestemmingsconcept en de meerjarenpremieovereenkomst.
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De beschrijving en de waardenstelling in het beheersplan helpen bij het begrijpen van het concept, de bouw van het
kasteel en de aanleg en de evolutie van het park. Ook voor de behoeften voor het behoud, beheer herstel en een
verdere ontwikkeling is het beheersplan een dankbaar gebruiksdocument.
Het beheersplan is een visie op lange termijn en formuleert doelstellingen en maatregelen voor een goed beheer en
onderhoud. Een synthesekaart geeft weer wat de waarde is van de erfgoedelementen en wat bij voorkeur moet
bewaard blijven voor de volgende generaties.
De visie voor het bouwkundig erfgoed, is gebaseerd op het behoud, verbetering en herstel van waarden die aan de
grondslag liggen van het onroerend erfgoed. Valoriseren en herbestemmen van de gebouwdelen resulteert hier
automatisch in optimaal restaureren van het erfgoed.

De afbakening van het beheersplan toont daarnaast ook het belang van de landschappelijke typologieën op deze
erfgoedsite: historische boomgaard, siertuin, moestuin, lustbos, open grasvlakten, enz. In de tabel van maatregelen
voor de landschappelijke elementen wordt de site opgedeeld in meerdere zones:
-

De Cicindria en Trudobronbeek, met bijbehorende oeverzones;

-

De sier- en nutstuin;

-

Het kasteelpark;

-

Het lustbos;

-

De hoogstamboomgaarden.

Het behoud en het beheer voor het landschappelijk erfgoed, zoals voorgesteld in het beheersplan onroerend
erfgoed, houdt ook rekening met het Bosbeheersplan dat werd opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos, en
ook hier gelden de algemene principes van behoud, verbetering en herstel.

Afbakening van het beheersplan
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Synthesekaart van de bouwkundige erfgoedwaarden van het beschermd onroerend erfgoed

5.1.4. Meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024)

Voor grote of langdurige beheers- of restauratiewerken kan een eigenaar/beheerder van beschermd onroerend
erfgoed onder bepaalde voorwaarden een meerjarenpremieovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Regering.
De specifieke voorwaarden voor deze vorm van subsidieovereenkomst zijn:
-

Om uitvoeringstechnische, budgettaire of organisatorische redenen vereist het project een strikte
uitvoeringstermijn.

Dat betekent dat een slechte opvolging van de verschillende fasen om

uitvoeringstechnische redenen nadelig is of dat er een belangrijke meerkost aan verbonden is;
-

Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van 3 tot 5 jaar;

-

Het project heeft een kostenraming van minstens 5 miljoen euro (exclusief btw). Dit bedrag mag zowel
subsidieerbare als niet-subsidieerbare posten bevatten;
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-

Het project draagt bij tot de publieke toegankelijkheid van een (representatief deel van een) beschermd

-

In de mate van het mogelijke wordt ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegang verleend

goed of erfgoedlandschap of verbetert die toegankelijkheid;
aan het publiek, bijvoorbeeld via een openwerfdag;
-

De werkzaamheden die met de premie worden uitgevoerd zijn vermeld in een goedgekeurd beheersplan.

De stad Sint-Truiden ondertekende een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Regering op 2 oktober 2020.
De Vlaamse Regering heeft inmiddels beslist dat aanvragen volgens deze procedure worden geschorst. Sinds 10
december 2020 is de procedure voor de aanvraag van dergelijke subsidieovereenkomst gewijzigd. Tot nader order
kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden voor meerjarenpremieovereenkomsten.
Het project dat de stad Sint-Truiden beoogt voor het kasteeldomein ’t Speelhof kan enkel via een gegarandeerde
meerjarenfinanciering vanuit het Vlaamse Gewest tot een goed einde gebracht worden en dit binnen een termijn
die het voortbestaan van het onroerend erfgoed niet in het gedrang brengt.

5.2. Situering van het project
Het Speelhof is gelegen in Schurhoven te Sint-Truiden, aan de verstedelijkte noordelijke stadsrand, in een stuk
ongerept landschap van de Cicindriabeek die de scheiding vormt met het naburig Begijnhof.
Het is een openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de 19de
eeuw. Dit voormalig speelhof van de abten van de Sint-Trudo abdij heeft een structuur met een neerhof en een
opperhof. Het omgracht goed met park in eenvoudige landschappelijke stijl, biedt plaats aan een voormalige
moestuin, een lustbos, een historische toegangsdreef en restanten van boomgaarden bij het voormalig kasteel met
neerhof.

Situering van het plangebied met de afbakening van het beheersplan - Orthofoto

Pagina 27 van 66

Situering van het plangebied met de afbakening van het beheersplan – OpenStreetmap

5.3. Doelstellingen van het project
5.3.1. De Stad Sint-Truiden gaat het beschermd onroerend erfgoed aanpassen aan de erfgoedwaarde.
Het kasteeldomein ‘t Speelhof lokt dagelijks tal van wandelaars, fietsers en lopers. Het intensief gebruik is een troef
voor de toekomst van de site. Vandaag is er een dierenparkje, een Finse piste, een hondenweide, een sportveld voor
cricket, een petanquebaan én een speeltuin. Ook de rozentuin en de moestuin maken deel uit van het recreatieve
aanbod.

Die totaalervaring en –beleving wil de stad Sint-Truiden hier behouden, maar aanpassen aan de

erfgoedwaarde van de site.
Het kasteelpark wordt onderhouden door de stad Sint-Truiden, in nauwe samenwerking met Regionaal
Landschappen Haspengouw en Voeren, de Watering, Wiric, de Volkstuinen, de Boomgaardenstichting.

De

praktische aanpak voor dit onderhoud is het onderhoudsplan van 2014, opgemaakt door Regionaal Landschappen
Haspengouw en Voeren. De beschermde gebouwen zijn vandaag nog slechts beperkt in gebruik door de stedelijke
diensten en door Wiric, maar vertonen zware stabiliteitsproblemen en bouwfysische gebreken. Bij het herenhuis is
het instortingsgevaar reëel. Er is nood aan een dringende restauratie. De alleenstaande hoevevleugel - Afspanning
’t Speelhof - en de tiendenschuur, alsook een deel van het omliggende bos in het kasteelpark, zijn sinds 1995 in
erfpacht gegeven aan Resto Work bvba. Deze gebouwen worden gebruikt voor horeca. Ook hier is er nood aan
renovatie en restauratie.

5.3.2. De stad Sint-Truiden gaat het beschermd onroerend erfgoed restaureren.
Het Speelhof is beschermd als monument en stadsgezicht. Dit betekent dat de stad moet restaureren volgens de
bepalingen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse wetgeving voor onroerend erfgoed is vertaald in een

Onroerenderfgoeddecreet en een Onroerenderfgoedbesluit en die wetgeving adviseert de opmaak van een
beheersplan. Een beheersplan is een visie op lange termijn en formuleert doelstellingen en maatregelen voor een
goed beheer en onderhoud van beschermd onroerend erfgoed. Het beheersplan voor het Speelhof werd door
TeamvanMeer! Architecten & co cvba opgesteld in opdracht van de stad Sint-Truiden. De hoofddoelstelling van het
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beheersplan is behoud, verbetering en herstel van de erfgoedwaarden. Voor het bouwkundig erfgoed betekent dit
concreet: optimaal restaureren.
Gelijktijdig aan de opmaak van het beheersplan, zocht de stad naar nieuwe bestemmingen voor de site, nieuwe
functies voor de gebouwen.

Concrete functies zoals horeca, streekproductenwinkel, tentoonstellingsruimte,

evenementen- en vergaderruimte, conciërge, openbare toiletten, enz. kregen een plaats toegewezen in het
herbestemmingsplan. Het herbestemmingsplan van 2017 ging gepaard met een kostenraming van om en bij
9.000.000 euro.
Naar aanleiding van de opmaak van het beheersplan waren er ook nog instandhoudingswerken en bijkomend
onderzoek nodig. De studieresultaten waren bekend eind 2018 en brachten verontrustende resultaten aan het licht.
De restauratiekosten zouden hoger oplopen dan verwacht en er is reëel instortingsgevaar voor het herenhuis.

5.3.3. De stad Sint-Truiden gaat het beschermd onroerend erfgoed herbestemmen.
Het kasteeldomein ‘t Speelhof is een belangrijke erfgoedsite. Het is gebouwd net buiten de stadsomwalling, in de
nabijheid van het begijnhof. Het Speelhof was het voormalig buitenverblijf van de monniken van de Sint-Trudoabdij.
Het geheel is door Vlaanderen beschermd als stadsgezicht en grote delen van het bouwkundig erfgoed zijn tevens
beschermd als monument. De stad Sint-Truiden wil dit behouden als waardevolle site en daarbij zijn voornamelijk
het religieuze karakter en de huidige lokale trekpleister belangrijke thema’s die samensmelten in een nieuw
herbestemmings- en ontwerpconcept. Onder het mom ‘Van een Speelhof van de abten, naar een Speelhof voor de
burgers’ werd het concept ‘Tuinen en abdijen’ uitgewerkt. Abdijtuinen herbergden verschillende functies: van
kruidentuin en moestuin, tot boomgaard. Deze functies worden op de site vertaald naar ‘hedendaagse noden’:
-

Speelhuis in ’t Speelhof:
Een belevingstuin in het voormalig herenhuis, waar er ruimte is voor natuureducatie en ontspanning

-

Speeltuin in ’t Speelhof
Tijdens alledaagse activiteiten zoals spelen, wandelen, fietsen, tuinieren, … wordt erfgoedparticipatie
mogelijk

-

Levend erfgoed op ’t Speelhof
Bedreigde Vlaamse diersoorten worden als levend erfgoed in het omliggende park onder de aandacht
gebracht

Dit concept werd afgetoetst met het agentschap Onroerend Erfgoed en kan nu de aanzet zijn voor een innovatieve
restauratie met voldoende respect voor de erfgoedwaarden.

Pagina 29 van 66

-

Speelhuis in ’t Speelhof:

-

Speeltuin in ’t Speelhof

-

Levend erfgoed op ’t Speelhof
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5.3.4. De stad Sint-Truiden gaat het beschermd onroerend erfgoed ontsluiten.
Naast de fysieke restauratie en herbestemming, is het ook heel belangrijk om een totaalervaring – en beleving te
creëren op de site. Het nieuwe concept ‘Tuinen en abdijen’ is de waarde-creatie: een vertaling van het historisch
gebruik van tuinen door monniken, naar een hedendaags gebruik. Met de waarde-creatie wordt er gestreefd naar
een herbestemming die economisch en functioneel haalbaar is en een nieuwe aantrekkingspool kan worden voor de
site. Met de co-creatie wordt er ingezet op een brede, maatschappelijke context: toerisme, horeca, educatie,
ontspanning, enz. De stad zal de site op een innovatieve en strategische wijze verbinden met ondernemerschap van
de andere (toekomstige) stakeholders, zodat dit ook een economische hefboom wordt voor Sint-Truiden.
Voor de totaalervaring en –beleving mikt de stad in eerste instantie op een gelaagd, innovatief en kindvriendelijk
bezoekersparcours. Het herenhuis wordt gerenoveerd en krijgt een nieuw leven als belevingstuin: een kindertuin,
een vlindertuin, een tuin voor natuureducatie, enz. Die belevingstuin voor ontspanning en educatie wordt verder
gezet in het omliggende landschap. Hier komt een heuse ontspanningstuin, een speeltuin, met bestendiging van de
bloementuin, enz. Tenslotte is er ook plaats voor levend erfgoed in het omliggende kasteelpark.
De plannen voor de ontwikkeling van het kasteeldomein ‘t Speelhof sluiten aan op het erfgoedbeleid van de Vlaamse
overheid. De site kan zelfs in aanmerking komen voor een erkenning als ‘Open Erfgoed’ door het agentschap
Onroerend Erfgoed. Een belangrijke voorwaarde voor een erkenning als open erfgoed is de ontsluiting van het
erfgoedverhaal. Hiervoor moeten alle gebruikers van de gebouwen en de site hun steentje bijdragen.

Met een gelaagd, innovatief en kindvriendelijk bezoekersparcours brengen we hier de impact van de abdij op de
stad weer tot leven.

5.3.5. De stad Sint-Truiden gaat het beschermd onroerend erfgoed opnieuw verbinden.
De volumetrie van de U-vorm op de neerhofsite, zoals zichtbaar op historische kaarten, verdween door de jaren
heen, maar bepaalt in belangrijke mate het historisch karakter, uitzicht en benadering van de site. Door een evocatie
van het verdwenen bouwdeel, kan het oorspronkelijk ensemble met een hedendaagse vormgeving terug hersteld
worden.
De context van het neerhof wordt geoptimaliseerd, het zwaartepunt op de binnenkoer van het opperhof wordt
hersteld en het nieuwe element vormt een nieuwe poort voor de erfgoedontsluiting van het speelbos en het
dierenpark. De evocatie van het verdwenen bouwdeel op de site heeft meerdere opportuniteiten:
- Herstel oorspronkelijk historisch ensemble;
- Nieuwe zichtbare schakel op site voor heropleving buitenomgeving: sporten, wandelen, relaxen;
- Mogelijkheid voor picknick – gelegenheid voor evenementen;
- Opportuniteit voor communicatie van restauratie (cf. meerjarenpremieovereenkomst/open erfgoed);
- Opportuniteit voor taverne – picknickmanden – nieuw ‘terras’.

5.3.6. Conclusie
Herbestemming en hergebruik van onroerend erfgoed is steeds meer aan de orde bij restauraties door het
toenemende belang van duurzaamheid. Ook de stad Sint-Truiden wil verstandig omgaan met de beschikbare ruimte
en met bestaande materialen.
Het kasteeldomein ’t Speelhof is een site die niet traditioneel wordt beschouwd als cultuurhistorisch landschap. Toch
vormen net de landschappen, gecreëerd door de mens, hier de basis voor de nieuwe ontwikkeling en ontsluiting van
het onroerend erfgoed. De stad Sint-Truiden wil dit behouden als waardevolle site en daarbij zijn voornamelijk het
religieuze karakter en de huidige lokale trekpleister belangrijke thema’s die samensmelten in een nieuw
herbestemmings- en ontwerpconcept.
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Onder het mom ‘Van een Speelhof van de abten, naar een Speelhof voor de burgers’ werd het concept ‘Tuinen en
abdijen’ uitgewerkt. Abdijtuinen herbergden verschillende functies: van kruidentuin en moestuin, tot boomgaard.

De nieuwe invulling van de site en de gebouwen is gericht op een maximale publieke ontsluiting voor jong en oud.
De manier waarop de monniken de site vroeger beleefden en de manier waarop de burgers dit vandaag beleven, is
hét uitgangspunt voor de nieuwe toekomst. Tuinen van abdijen waren gericht op specifieke noden van monniken.
De omvorming van het kasteeldomein tot een recreatiepark aan de rand van de historische binnenstad, biedt een
antwoord op de noden van vandaag.

-

-

-

Het concept van ‘tuinen en abdijen’ houdt voldoende rekening met het citymarketingplan van de stad SintTruiden, gericht op groen en mobiliteit, erfgoed, zorg en economie, alsook de regelgeving inzake
ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed en de beschikbare gebruiksdocumenten;
Het concept van ‘tuinen en abdijen’ biedt aanknopingspunten voor een nieuwe waarde-creatie voor het
herenhuis als belangrijkste bouwdeel op deze erfgoedsite, alsook voor de erfgoedsite in zijn geheel:
o Kindertuin/ wintertuin/ vlindertuin in het herenhuis;
o Speeltuin/ ontspanningstuin/ dierenpark met levend erfgoed in het omliggende parklandschap;
Het concept van ‘tuinen en abdijen’ biedt opportuniteiten op vlak van co-creatie;
Speelhuis in ’t Speelhof: Een belevingstuin in het voormalig herenhuis, waar er ruimte is voor
natuureducatie en ontspanning;
Speeltuin in ’t Speelhof: Tijdens alledaagse activiteiten zoals spelen, wandelen, fietsen, tuinieren, … wordt
erfgoedparticipatie mogelijk;
Levend erfgoed op ’t Speelhof: Bedreigde Vlaamse diersoorten worden als levend erfgoed in het
omliggende park onder de aandacht gebracht.

De hedendaagse benadering van erfgoed is niet louter op het verleden gericht (conservering, geschiedenis,
nostalgie), maar ook op het heden (kunst en cultuur, ontspanning en genieten, begrijpen van het heden vanuit het
verleden) én op de toekomst (nieuwe regionale bestemmingen, nieuwe identiteit, ontwikkeling, kunst en cultuur,
moderniteit, …).

5.4. Ter realisatie van het project uit te voeren werken
5.4.1. Casco restauratie in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst 2021-2024
Voor de casco-restauratie van het beschermd bouwkundig erfgoed heeft de stad een meerjarenpremieovereenkomst
ondertekend met de Vlaamse Regering.
Het besluit voor deze overeenkomst is gebaseerd op de volgende motieven:
-

Het dossier voor de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024) voldoet aan de voorwaarden
van artikel 11.4.2., 11.4.3. en 11.4.4. van het Onroerenderfgoedbesluit, zoals blijkt uit het advies van het
agentschap Onroerend Erfgoed;
o Het ‘Speelhof’ werd in het laatste kwart van de 16de eeuw opgericht als buitenverblijf voor de
abten van de Sint-Trudoabdij. Het huidig uitzicht van de site gaat grotendeels terug op de
(ver)bouwcampagne in de 18de en de 19de eeuw. De Speelhofsite is door zijn ligging in een
landschappelijke omgeving net buiten de stadsvesten en zijn historische verbondenheid met de
Sint-Trudoabdij, een erg waardevolle site. Het domein behield tot vandaag zijn historische functie
als ‘hof van plaisance’, een oord van ontspanning in de onmiddellijke nabijheid van de stad.

De meerjarenpremieovereenkomst heeft hoofdzakelijk betrekking op de restauratiewerkzaamheden die in
aanmerking komen voor erfgoedpremies. De te realiseren werken zijn hierbij opgedeeld in vier fasen in de periode
2021-2024.
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2021:
-

-

Technische dienst – instandhouding:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Plaatselijk demonteren en afvoeren van latere invullingen en plaatselijk afkappen van
Pleisterwerk;
o Plaatselijk vernieuwen van de vloeropbouw op volle grond;
o Plaatselijk herstel van moerbalkkoppen;
o Plaatselijk vernieuwen van het buitenschrijnwerk en lateien;
o Plaatselijke schilder – en pleisterwerken en plaatselijk aanbrengen van zoutblokkerende folie;
o Beperkte vernieuwing elektriciteit en sanitair;
o Aanbrengen van sanitaire voorzieningen: toiletten, lavabo’s, lockers,…
Stallen met (voormalig) woonhuis – instandhouding:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Plaatselijk demonteren en afvoeren van latere invullingen en sterke gedegradeerde
constructie-elementen zoals gedeelte van houten tussenvloer tussen niveau 1 en 2 en
plaatselijk afkappen van pleisterwerk;
o Gevelwerken waaronder behandeling tegen opstijgend vocht, plaatselijk herstel van
metselwerk, …;
o Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
o Plaatselijk vernieuwen van dakbedekking;
o Plaatselijk vernieuwen van hemelwaterafvoer;
o Plaatselijk vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
o Restauratie en versteviging van vloer in bakstenen troggewelven tussen niveau 0 en 1;
o Beperkte afwerking;
o Beperkte vernieuwing elektriciteit.

Situatieschets van TeamvanMeer! architecten & co cvba
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2022:
-

Bouwkundige restauratie en herbestemming van Herenhuis en technische dienst:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Funderingen versterken d.m.v. jetgroutplaten, een ringbalk en een gewapende verankerde
funderingsplaat;
o
o

Vernieuwen van vloeren op volle grond;
Restauratie van de houten tussenvloeren technische dienst inclusief controleren en indien
nodig verstevigen van moer- en kinderbalken;

o
o
o
o
o
o

Demonteren en afvoeren houten tussenvloeren Herenhuis;
Controleren, herstellen en indienen nodig vervangen van houten moerbalken Herenhuis;
Vernieuwen van de dakbedekking;
Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
Vernieuwen hemelwaterafvoer;
Gevelwerken waaronder gevelreiniging, hervoegen, anti-mos en kaleien, behandelen tegen
opstijgend vocht, plaatselijk herstel van metselwerk, plaatselijke stabiliteitsingrepen in het
metselwerk, plaatselijk vervangen/restauratie natuursteenelementen, …;

o
o
o
o
o
o
-

Vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
Afwerking waaronder schilder – en pleisterwerken, aanbrengen van zoutblokkerende folie,
plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk, restauratie van het binnenschrijnwerk, …;
Vernieuwen van de technische installaties;
Maatregelen betreffende akoestiek en brandveiligheid;
Aanbrengen nieuwe structuur klimtuin;
Restauratie van de orangerie.

Bouwkundige restauratie en herbestemming van de Conciërgewoning
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Funderingen versterken d.m.v. jetgroutpalen, een ringbalk en een gewapende verankerde
funderingsplaat;
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Vernieuwen van vloeren op volle grond;
Restauratie van de houten tussenvloeren inclusief controleren en indien nodig verstevigen van
moer- en kinderbalken;
Vernieuwen van de dakbedekking;
Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
Vernieuwen hemelwaterafvoer;
Gevelwerken waaronder gevelreiniging, hervoegen, anti-mos en kaleien, behandelen
tegenopstijgend vocht, plaatselijk herstel van metselwerk, plaatselijke stabiliteitsingrepen in het
metselwerk, plaatselijk vervangen/restauratie natuursteenelementen, …;
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
Afwerking waaronder schilder – en pleisterwerken, aanbrengen van zoutblokkerende folie,
plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk, restauratie van het binnenschrijnwerk, …;
Vernieuwen van de technische installaties;
Maatregelen betreffende akoestiek en brandveiligheid.
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Situatieschets van TeamvanMeer! architecten & co cvba

2023:
-

Bouwkundige restauratie van de dwarsschuur en het secundair poortgebouw:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
-

Funderingen versterken d.m.v. jetgroutpalen, een ringbalk en een gewapende verankerde
funderingsplaat;
Vernieuwen van vloeren op volle grond;
Restauratie van de houten tussenvloeren inclusief controleren en indien nodig verstevigen van
moer- en kinderbalken;
Vernieuwen van de dakbedekking;
Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
Vernieuwen hemelwaterafvoer;
Gevelwerken waaronder gevelreiniging, hervoegen, anti-mos en kaleien, behandelen tegen
opstijgend vocht, plaatselijk herstel van metselwerk, plaatselijke stabiliteitsingrepen in het
metselwerk, plaatselijk vervangen/restauratie natuursteenelementen, …;
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
Afwerking waaronder schilder – en pleisterwerken, aanbrengen van zoutblokkerende folie,
plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk, restauratie van het binnenschrijnwerk, …;
Vernieuwen van de technische installaties;
Maatregelen betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Bouwkundige restauratie en herbestemming van de Afspanning:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Funderingen versterken d.m.v. jetgroutpalen, een ringbalk en een gewapende verankerde
funderingsplaat;
o Vernieuwen van vloeren op volle grond;
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o
o
o
o
o

o
o
o
o

Restauratie van de houten tussenvloeren inclusief controleren en indien nodig verstevigen van
moerbalken;
Vernieuwen van de dakbedekking;
Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
Vernieuwen hemelwaterafvoer;
Gevelwerken waaronder gevelreiniging, hervoegen, anti-mos en kaleien, behandelen tegen
opstijgend vocht, plaatselijk herstel van metselwerk, plaatselijke stabiliteitsingrepen in het
metselwerk, plaatselijk vervangen/restauratie natuursteenelementen, …;
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
Afwerking waaronder schilder – en pleisterwerken, aanbrengen van zoutblokkerende folie,
plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk, restauratie van het binnenschrijnwerk, …;
Vernieuwen van de technische installaties;
Maatregelen betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Situatieschets van TeamvanMeer! architecten & co cvba

2024:
-

Bouwkundige restauratie en herbestemming van de stallen met woonhuis en het hoofdpoortgebouw:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Funderingen versterken d.m.v. jetgroutpalen, een ringbalk en een gewapende verankerde
funderingsplaat;
o Vernieuwen van vloeren op volle grond;
o Restauratie van de houten tussenvloeren inclusief controleren en indien nodig verstevigen van
moerbalken;
o Restauratie van de gewelfde tussenvloeren;
o Vernieuwen van de dakbedekking;
o Plaatselijk vervangen en versterken van dakconstructie-elementen en muurplaten;
o Vernieuwen hemelwaterafvoer;
o Gevelwerken waaronder gevelreiniging, hervoegen, anti-mos en kaleien, behandelen tegen
opstijgend vocht, plaatselijk herstel van metselwerk, plaatselijke stabiliteitsingrepen in het
metselwerk, plaatselijk vervangen/restauratie natuursteenelementen, …;
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o
o
o
o

-

Vernieuwen van het buitenschrijnwerk en de lateien;
Afwerking waaronder schilder – en pleisterwerken, aanbrengen van zoutblokkerende folie,
plaatselijk herstel van voeg- en metselwerk, restauratie van het binnenschrijnwerk, …;
Vernieuwen van de technische installaties;
Maatregelen betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Restauratie omgeving en tuinmuur en aanleg riolering:
Niet-limitatieve lijst van uit te voeren werkzaamheden:
o Restauratie van de bestaande kasseien;
o Versterken van de fundering van de tuinmuur;
o Restauratie voeg- en metselwerk tuinmuur.

Situatieschets van TeamvanMeer! architecten & co cvba

5.4.2. Ontwerp- en herbestemmingsconcept
Ook de hedendaagse invulling van het kasteeldomein ’t Speelhof is belangrijk voor de toekomst ervan. Een
publieksgerichte ontsluiting kan bijdragen om tot een ruimer maatschappelijk draagvlak te komen. Een goede
ontsluiting van het erfgoed zal leiden tot een beter, eigentijds onderhoud, gebruik en ontwikkeling van het
gebouwde patrimonium, alsook het kasteelpark en bij uitbreiding ook het Haspengouws landschap.
Het grote aanbod aan open landschap en de grote dichtheid van een specifiek en samenhangend cultuurhistorisch
erfgoed, maakt van Haspengouw een plek bij uitstek voor recreatie, ontspanning, streektoerisme, bezinning of
onthaasting. Wanneer we inzoomen op de site van het Speelhof wordt het ontwerp- en herbestemmingsconcept
bepaald door vier kernbegrippen: representatie, natuur, ontspanning en educatie.
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Het kernbegrip representatie uit zich in het karakteristieke voorkomen van het bouwkundig erfgoed. Het Speelhof
is een erfgoedsite met een representatief gebouwenpatrimonium en fungeert als representatie van de identiteit van
de stad en de abdij. Natuur duidt op de verbondenheid met de natuur en het cultiveren van de natuur. Het begrip
ontspanning vertaalt zich in de mogelijkheid om weg te vluchten uit de drukte van de stad. Op het domein van het
speelhof is er enerzijds de mogelijkheid om tot rust te komen, te onthaasten en anderzijds is er ruimte voor sport en
spel. Naast ontspanning wenst de stad ook in te zetten op educatie van specifieke onderwerpen die op de site aan
bod komen zoals fruitteelt, bedreigde diersoorten zoals bijen en vlinders en klimaatverandering met de daar
bijhorende wijzigingen in landgebruik en waterbuffering.

Het project voorziet ook in de verbetering van de publieksgerichte erfgoedontsluiting van het beschermde goed en
het erfgoedlandschap. Het kasteeldomein lokt dagelijks tal van wandelaars, fietsers en lopers. Het intensief gebruik
is een troef voor de toekomst van de site.

Het herenhuis met de bijgebouwen van het kasteeldomein ’t Speelhof zijn omwille van stabiliteitsproblemen
noodgedwongen gesloten voor het grote publiek. Ook de stalvleugel is niet langer veilig toegankelijk voor publiek.
De afspanning en de dwarsschuur worden momenteel uitgebaat als taverne en feestzaal, waarbij de taverne
toegang verleent aan een groot publiek, maar de dwarsschuur, omwille van de specifieke functie als feestzaal, slechts
beperkt toegankelijk is voor een geselecteerd publiek.

De verbetering van de ontsluiting van het beschermde goed kadert in een groot actieplan, waarvan de
meerjarenpremieovereenkomst deel uitmaakt. Gelijktijdig aan de restauratie van het bouwkundig erfgoed, wil de
stad Sint-Truiden inzetten op een totaalervaring en –beleving, maar aangepast aan de erfgoedwaarde van de site.

De originele invullingen van de gebouwen van het Speelhof sluiten vandaag niet meer aan bij de hedendaagse,
maatschappelijke noden. Daarom is een goede herbestemming noodzakelijk die zowel rekening houdt met het
waardevolle historische en architecturale karakter van de site als met een passend gebruik om de toekomst van het
erfgoed te verzekeren.
De restauratie heeft als doel om de site opnieuw te herstellen als één centrale site waarbij alle bouwdelen verenigd
worden als een integraal geheel en de verschillende stakeholders samen werken aan de erfgoedontsluiting. De
nieuwe functies dragen bij tot de toekomstige ontwikkeling van dit totaalproject, waarbij elk bouwdeel op zich een
belangrijke schakel vormt. Wanneer één of meerdere bouwdelen vandaag niet mee opgenomen worden in het
traject, vallen schakels weg en breekt de ketting.

Dit

onderstreept

het

belang

van

het

nieuwe

herbestemmings-

en

ontwerpconcept,

waarbij

de

meerjarenpremieovereenkomst, zorgt voor een integrale en geïntegreerde restauratie van het Speelhof. Om alle
bouwdelen te consolideren en opnieuw open te stellen, vraagt de stad Sint-Truiden een duidelijk engagement van
alle betrokken partijen om de beoogde doelstellingen te bekomen binnen de vooropgestelde termijn.

We grijpen terug naar de vier kernbegrippen van het herbestemmings- en ontwerpconcept ‘Tuinen en Abdijen’ om
de bijdrage tot de ontsluiting van de bouwdelen op het kerndomein verder te duiden.
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RE-CREATIE

Herenhuis en orangerie als vlindertuin/kindertuin
In het kader van de instandhoudingswerken voor het herenhuis is een verregaande ontmanteling van het interieur
noodzakelijk. De stad kiest hier vandaag niet voor een reconstructie, maar voor een toevoeging van een nieuwe
tijdslaag. Het herenhuis wordt gerenoveerd en krijgt een nieuw leven als belevingstuin: een kindertuin, een
vlindertuin, een tuin voor natuureducatie, enz. De stad wil hier met een gelaagd, innovatief en kindvriendelijk
bezoekersparcours de publieksgerichte erfgoedontsluiting verbeteren.

Technische dienst als horeca
Om de vele bezoekers van de site een ruimte te bieden om te verpozen en het nuttigen van streekproducten wordt
dit bijgebouw van het herenhuis omgeturnd tot een thematische horecagelegenheid. Dit is niet mogelijk zolang het
recht van erfpacht dat werd verleend aan Resto Work bvba niet beëindigd is, aangezien art. 13 van de voorwaarden
van dat recht van erfpacht bepaalt dat het niet toegelaten is om op het resterende gedeelte van het domein Speelhof
activiteiten in te richten of toe te laten die concurrentieel zijn met deze van de erfpachter zonder uitdrukkelijke
toestemming van de erfpachter.
De ontwikkeling van de site vervult naast een maatschappelijke functie ook een belangrijke economische rol. Die
economische rol wordt hier in grote mate vervuld door dezelfde thematische horecagelegenheid die integraal deel
uitmaakt van de erfgoedbeleving en een belangrijke taak opneemt in de erfgoedontsluiting. Op deze manier wil de
stad het Speelhof op innovatieve en strategische wijze verbinden met het ondernemerschap van de toekomstige
stakeholder, zodat dit ook een economische hefboom wordt voor Sint-Truiden.
In het bouwdeel is er mogelijkheid voor het creëren van twee verbruikerszalen, eentje op het gelijkvloers en de
andere op de zolderverdieping. Hierdoor zal het cachet van de salons op het gelijkvloers en de mooie kapconstructies
zichtbaar worden voor de bezoekers. De tussenverdieping heeft minder erfgoedwaarde en leunt zich uitstekend
voor de installatie van de keuken.
De aanwezigheid van groenten, kruiden en bloemen uit de tuin, alsook honing van de bijen geeft de mogelijkheid
voor het presenteren van een culinair aanbod met streekproducten.
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Conciërgewoning als streekproductenwinkel voor o.a. Wiric, beperkt verblijven op de site
De benedenverdieping van dit dienstgebouw wordt momenteel gebruikt als uitvalbasis voor Wiric. Wiric is een vzw
voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Wiric vormt één van de vele partners die vandaag instaan voor
het onderhoud van het kasteellandschap. Door het creëren van een streekproductenwinkel in het dienstgebouw,
kan deze vorm van sociale tewerkstelling op de site uitgebreid worden. Er is de mogelijkheid van verkoop van
producten die Wiric elders in Sint-Truiden produceert en daarnaast kan er ook ingezet worden op verkoop van
producten die op de site van het Speelhof worden geteeld. Concrete voorbeelden zijn de verkoop van brood, van
groenten en kruiden, van honing van de bijen, enz.
Net als het andere dienstgebouw, beschikt dit bouwdeel eveneens over een mooie kapconstructie. De zolderruimte
kan ingericht worden als een logeerruimte voor beperkt verblijf. Feesten of evenementen op de site met een aanbod
van een overnachting, krijgen hierdoor een exclusief karakter. Ook dit bouwdeel krijgt hierdoor een grotere
publieksgerichte functie.

Dwarsschuur als feestzaal en congresruimte
De dwarsschuur is omwille van de specifieke functie als feestzaal, slechts beperkt toegankelijk voor een geselecteerd
publiek. De huidige inrichting van de schuur legt bovendien een grote beperking op de publieke toegankelijkheid
van het gebouw. Het sanitair bevindt zich in de kelder en is niet toegankelijk voor mensen met een mobiele en
visuele beperking. Nieuwe aanpassingen staan hier in het teken van een maximale toegankelijkheid voor iedereen,
ook voor slechtzienden en mindervaliden. De functie wordt uitgebreid naar feestzaal én congresruimte om de ruimte
meer te benutten en meer open te stellen voor publiek en in die zin ook mee op te nemen in de publieksgerichte
erfgoedontsluiting. Concreet is de doelstelling hier een zeer uitgebreid en multifunctioneel gebruik waarbij er ook
ruimte is voor tentoonstellingen en expo.

Stallen met voormalig woonhuis als polyvalente ruimte
De stallen worden vandaag gebruikt voor de huisvesting van kleine knaagdieren. Daarnaast is er ook een technische
ruimte voor de dwarsschuur voorzien. Het bouwdeel wordt op verspreide plaatsen gestut en is niet langer veilig
toegankelijk voor publiek. Bezoekers van de site hebben enkel zicht op ruimtes van het gelijkvloers via een
openstaande poort.
Na de restauratie en de valorisatie van de erfgoedwaarden van dit bouwdeel, is hier de mogelijkheid voor het creëren
van een polyvalente ruimte. De kamers op de benedenverdieping met troggewelven en de ruimtes op de verdieping
met mooie kapconstructies bieden alvast opportuniteiten voor het organiseren van educatieve kampen van scholen
of jeugdbewegingen. Daarnaast kunnen deze ruimten ook perfect ingezet worden als congresruimte in aansluiting
met de schuur. Verder kunnen de stallen met voormalig woonhuis, samen met de dwarsschuur, ook in gebruik
genomen worden voor tentoonstellingen of expo’s. Kortom, een opportuniteit voor een polyvalent gebruik in het
teken van een maximale openstelling voor een groot publiek.

Ook in de directe omgeving van de beschermde bouwdelen wordt dit verder vertaald.
De afspanning, de voormalige neerhofboerderij
De voormalige neerhofboerderij, de huidige afspanning, is in de jaren negentig verbouwd tot een taverne. Dit
bouwdeel wordt opnieuw herbestemd als boerderij in de aansluiting met het bos. Het bouwdeel kan in eerste
instantie gebruikt worden door de stedelijke diensten voor de verzorging van het levend erfgoed op het Speelhof:
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bedreigde Vlaamse diersoorten die als levend erfgoed in het omliggende park verzorgd worden en onder de
aandacht gebracht worden.
De afspanning zal dienen als schuilplaats voor kleine dieren, als opbergplaats voor voedsel voor de dieren en
werktuigen voor het park. Deze functie leunt alleszins meer aan bij de historische functie van het bouwdeel en
creëert een link tussen de erekoer van het opperhof en het lustbos, waar het levend erfgoed in alle vrijheid kan
vertoeven.
Aangezien de afspanning in erfpacht werd gegeven aan Resto Work bvba, kan de beoogde bestemming niet
gerealiseerd worden, zolang het recht van erfpacht niet beëindigd is.

Naast de herbestemming tot neerhofboerderij op het neerhof gaat de stad Sint-Truiden het bouwkundig erfgoed
van het opperhof en het neerhof opnieuw verbinden. De volumetrie van de U-vorm op de neerhofsite, zoals
zichtbaar op historische kaarten, verdween door de jaren heen, maar bepaald in belangrijke mate het historisch
karakter, uitzicht en benadering van de site. Door een evocatie van het verdwenen bouwdeel, kan het oorspronkelijk
ensemble met een hedendaagse vormgeving terug hersteld worden.

Siertuin als siertuin/moestuin
De sier- en nutstuinen kunnen behouden blijven en meer gecultiveerd worden voor de ondersteuning van de
thematische horecagelegenheid alsook de streekproductenwinkel.

Lusthof als (sport) park
Het lusthof is vandaag een weiland dat mooie perspectieven biedt op de achterzijde van het herenhuis. Deze zone
leent zich perfect voor de heropleving van de buitenomgeving in het teken van sport en ontspanning.

Lustbos als speelbos
De belevingstuin voor ontspanning en educatie in het herenhuis wordt verdergezet in het omliggende landschap.
Hier kunnen kinderen zich ten volle uitleven in de natuurlijke omgeving.

Hier wordt bewust gekozen voor

alternatieve vormen van spel en ontspanning, die de biologische waarden van het bos respecteren. Op die manier
worden kinderen van jongs af niet enkel betrokken bij het behoud van erfgoed, maar tevens bij het behoud van
natuur en milieu.
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De figuur hieronder vat dit alles samen in een grafisch beeld.
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Het representatief gebouwenpatrimonium ’t Speelhof vertoont veel schade en gebreken, maar kan nog
gerestaureerd en gerenoveerd worden. Het volwaardige kasteelpark is een broze ontmoetingsplaats van natuur en
cultuur, maar biedt veel potentieel. Het erfgoed van de site loont de moeite van het ontsluiten.

Het bouwkundig erfgoed bevat voldoende elementen voor een erfgoedbeleving, maar als stad Sint-Truiden beogen
we een veel ruimere en betere ontsluiting van dit beschermd goed, met name een cultuurhistorische ontsluiting van
het onroerend erfgoed. Het landschappelijk kasteeldomein is het vertrekpunt. Het zichtbaar en bruikbaar maken
van het erfgoed is het doel. De natuur en het erfgoed worden naar waarde geschat en ook op die manier behandeld.

Door de bredere cultuurhistorische ontsluiting zal de site van het Speelhof een nog grotere aantrekkingskracht
krijgen en deel gaan uitmaken van de erfgoedbeleving van een ruimer publiek, zowel op lokaal niveau als
bovenlokaal niveau.

Deze site in Sint-Truiden kan dan zeker gelden als een inspirerend voorbeeld voor de

ontwikkeling en openstelling van andere sites, waar het behoud van de erfgoedwaarden belangrijk zijn.
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5.5. Projectplan met betrekking tot de delen die in erfpacht werden gegeven
5.5.1. Projectzone

Speelhof: akte van erfpacht: afpalingsplan nr 3239 met aanduidingen van de goederen die in erfpacht werden
gegegeven:
-

Boerderij/woning (taverne Afspanning)
Tiendenschuur
Openbare ruimte tussen de bouwdelen en het lustbos achter de boerderij/woning

Afspanning ‘t Speelhof
Tiendenschuur

Speelhof: aanduiding van boerderij/woning als vastgesteld bouwkundig erfgoed en tiendenschuur als beschermd
monument – Geoportaal
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5.5.2. Afbeeldingen

Zicht op de tiendenschuur van op het opperhof

Zicht op het lustbos op het domein
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Zicht op de taverne afspanning ’t Speelhof
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5.5.3. Te realiseren werken

Bouwkundige restauratie van de dwarsschuur en optimaliseren van het interieur voor de bestemming als feestzaal en
congresruimte
De restauratie van de tiendenschuur heeft betrekking op het vernieuwen van de voorlopige dakbedekking, het
verstevigen van de houten dakconstructie en vloerconstructies, het vernieuwen van hemelwaterafvoer, het
versterken van de funderingen, gevelwerken, interieurafwerkingen, enz.
De huidige inrichting van de schuur legt vandaag een grote beperking op de publieke toegankelijkheid van het
gebouw. Het sanitair bevindt zich in de kelder en is niet toegankelijk voor mensen met een mobiele en visuele
beperking. Nieuwe aanpassingen staan hier in het teken van een maximale toegankelijkheid voor iedereen, ook
voor slechtzienden en mindervaliden.
De functie wordt uitgebreid naar feestzaal én congresruimte om de ruimte meer te benutten en meer open te stellen
voor publiek en in die zin ook mee op te nemen in de publieksgerichte erfgoedontsluiting. Concreet is de doelstelling
hier een zeer uitgebreid en multifunctioneel gebruik waarbij er ook ruimte is voor tentoonstellingen en expo.

Bouwkundige restauratie van de Afspanning, alsook herbestemming naar de oorspronkelijke functie als
neerhofboerderij
De restauratie van de Afspanning, heeft betrekking op het vernieuwen van de verweerde dakbedekking, het
verstevigen van de houten dakconstructie en vloerconstructies, het vernieuwen van hemelwaterafvoer, het
versterken van de funderingen, gevelwerken, interieurafwerkingen, enz.
De voormalige neerhofboerderij is in de loop der jaren verbouwd tot een taverne. Ten tijde van de bescherming van
het gebouwencomplex op het opperhof in 1986, werd het bouwdeel op het neerhof, niet mee opgenomen in de
afbakening van de bescherming. Door de functiewijzigingen van de site van hof van plaisantie naar kasteeldomein,
werden de gebouwen aangepast aan de noden van de gebruikers.

De stalvleugel werd aangepast en de

verbindingsvleugel met het hoofdgebouw werd afgebroken. Het gebouwencomplex op het neerhof had in 1986
nog onvoldoende authentieke erfgoedwaarde om ook deze te beschermen.
De inventaris van het onroerend erfgoed vermeldt het volgende:
“Ten noorden, buiten het erf, alleenstaande stalvleugel, thans ingericht als woonhuis; twaalf traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak. Gesmeed ijzeren muurankers. Aangepaste, rechthoekige vensters.
Twee rechthoekige deurtjes in een verankerde kalkstenen omlijsting met neuten en sluitsteen”.

De taverne wordt opnieuw omgevormd tot neerhofboerderij, in functie van het versterken van de erfgoedwaarden
van het gebouw. Het gebouw zal dienst doen als schuilplaats voor kleine neerhofdieren, als opbergplaats voor
voedsel voor de dieren en werktuigen voor het onderhoud van het park. Verder kan het bouwdeel ook gebruikt
worden door de stedelijke diensten die instaan voor de verzorging van de dieren en het onderhoud van het park.
Deze functie leunt alleszins meer aan bij de oorspronkelijke historische functie van het bouwdeel en creëert een link
tussen het opperhof en het lustbos, waar levend erfgoed in alle vrijheid kan vertoeven.
Deze functie is momenteel onverenigbaar met de voorwaarde van het recht van erfpacht dat werd verleend aan
Resto Work bvba.
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Sloop van de niet vergunde veranda en creëren van een nieuwe verbinding tussen het opperhof en het neerhof
Naast de herbestemming tot neerhofboerderij op het neerhof gaat de stad Sint-Truiden het bouwkundig erfgoed
van het opperhof en het neerhof opnieuw verbinden. De volumetrie van de U-vorm op de neerhofsite, zoals
zichtbaar op historische kaarten, verdween door de jaren heen, maar bepaald in belangrijke mate het historisch
karakter, uitzicht en benadering van de site. Door een evocatie van het verdwenen bouwdeel kan het oorspronkelijk
ensemble met een hedendaagse vormgeving terug hersteld worden. Hierdoor wordt de algemene erfgoedwaarde
van de opperhof-neerhofstructuur opnieuw hersteld.
Voor de bouw van dit nieuwe element, zal de niet-vergunde veranda worden afgebroken. De context van het
neerhof wordt geoptimaliseerd, het zwaartepunt op de binnenkoer van het opperhof wordt hersteld en de
toekomstige invulling vormt een nieuwe poort voor de erfgoedontsluiting van het speelbos en het dierenpark.

Lustbos wordt speelbos
Het lustbos wordt omgevormd tot speelbos. Hier kunnen kinderen zich ten volle uitleven in de natuurlijke omgeving.
Ook de kleine neerhofdieren kunnen in het bos terecht om schaduw op te zoeken, om te rusten of om te eten. De
hoofddoelstelling is het respecteren van de biologische waarden van het bos dat beheerd wordt door het agentschap
Natuur en Bos. Door kinderen toe te laten om het bos op een speelse manier te ontdekken, kunnen ze tevens
betrokken worden bij het behoud van erfgoed en het behoud van natuur en milieu.

Simulatie van het toekomstige lustbos op het kasteeldomein ’t Speelhof door Omgeving – Erfgoed & Visie - Orientes
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5.5.4. Ideaal toekomstbeeld van het neerhof

Het ideale toekomstbeeld voor de delen die momenteel in erfpacht zijn gegeven aan Resto Work bvba, kunnen we
het best tonen door middel van onderstaande simulatiebeelden uit het herbestemmingsplan, opgemaakt door
Omgeving, Erfgoed & Visie en Orientes:

Simulatie van het toekomstige neerhof op het kasteeldomein ’t Speelhof door Omgeving – Erfgoed & Visie Orientes

Pagina 50 van 66

-

Herstel van het neerhof met aandacht voor levend erfgoed

-

Herstel van de neerhofboerderij, waar de horeca moet wijken voor stallingen voor dieren en technische
ruimten, alsook openbare toiletten;

-

Renovatie van de bouwkundige gebreken aan de neerhofboerderij;

-

Sloop van de niet vergunde veranda;

-

Optimaliseren van het interieurontwerp van de tiendenschuur met voldoende aandacht voor
toegankelijkheid van bezoekers met mobiele en visuele beperkingen;

-

Restauratie van de bouwkundige gebreken aan de tiendenschuur;

-

Herstel van het U-volume door de evocatie van het verdwenen bouwdeel.
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6. REALISATIETERMIJNEN
De stad Sint-Truiden is eigenaar van het kasteeldomein ‘t Speelhof sinds 1989. Een groot deel van het beschermd
bouwkundig erfgoed en kasteelpark is in eigen beheer en onderhoud. De tiendenschuur en de Afspanning zijn
samen

met

een

deel

van

het

kasteelpark

op

de

site

in

erfpacht

gegeven

sinds

1995.

6.1. Periode 2013-2018
Tijdens de vorige legislatuur heeft de stad Sint-Truiden belangrijke stappen ondernomen voor de toekomstige
ontwikkeling van de site:
-

Onderhoudsplan Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Integraal plan onderhoud Speelhof – 2014;

-

Beheersplan Onroerend Erfgoed
Sint-Truiden, Het Speelhof met omgeving – TeamvanMeer! architecten & co cvba - 2018;

-

Herbestemmingsplan
Masterplan Herbestemmingsonderzoek domein ’t Speelhof – Omgeving + Erfgoed & Visie + Orientes –
2017

-

Bijkomende onderzoeken i.f.v. opmaak beheersplan en herbestemmingsplan
Restauratie en herbestemming ’t Speelhof Sint-Truiden - Patrimoon bvba en Triconsult nv – 2018

6.2. Periode 2019-2024
Een nieuwe legislatuur betekende in zekere zin een nieuwe start voor het kasteeldomein ’t Speelhof.

Het

beheersplan Onroerend Erfgoed was inmiddels goedgekeurd en de kostenraming voor de herbestemming was
gekend. De bijkomende instandhoudingswerken en onderzoeken brachten verontrustende resultaten aan het licht.
De restauratiekosten zouden hoger oplopen dan verwacht en er is reëel instortingsgevaar voor het herenhuis.
In de loop van 2019 werd dan ook ingezet op een nieuwe waarde-creatie en co-creatie voor de site. Met de waardecreatie wordt er gestreefd naar een herbestemming die economisch en functioneel haalbaar is en een nieuwe
aantrekkingspool kan worden voor de site. Met de co-creatie wordt er ingezet op een brede, maatschappelijke
context: toerisme, horeca, educatie, ontspanning, enz.
Het domein van het Speelhof is vandaag een waardevolle site, omwille van het religieuze gebruik in het verleden en
het huidige gebruik als lokale trekpleister. Deze thema’s smelten samen in een herbestemmingsconcept ‘Tuinen en
Abdijen’. De stad Sint-Truiden wil hier inzetten op een respectvolle invulling van de gebouwen, in de aansluiting met
de historische waarden en betekenissen van de site, maar die tevens voldoen aan de noden van vandaag.
-

-

Uitwerking herbestemmings- en ontwerpconcept;
o Rekening houdend met randvoorwaarden van RUP, beheersplan, herbestemmingsplan,
onderzoeksresultaten
o ‘Tuinen en abdijen’
Planning en fasering;
o Rekening houdend met erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure
Goedkeuring concept door Agentschap Onroerend Erfgoed, mits voorwaarden;
Goedkeuring concept door college van burgemeester en schepenen;
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-

Goedkeuring budgetten in meerjarenbegroting, verspreid over twee legislaturen;
Toelichting dossier aan minister Diependaele, bevoegd voor onroerend erfgoed.

In de loop van 2020 werkte de stad stevig door aan de realisatie van de plannen. Dit resulteerde in de aanvraag van
een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse Regering die op 2 oktober 2020 ondertekend werd door beide
partijen, zijnde de Vlaamse Regering en de stad Sint-Truiden.

6.3. Meerjarenpremieovereenkomst 2021-2024
De start van de werken op het kasteeldomein ’t Speelhof kaderen binnen de meerjarenpremieovereenkomst voor
de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024).
Deze overeenkomst is gebaseerd op:
-

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het laatst gewijzigd bij decreet van 19 juli 2019;
Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 11.4.1.;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de
leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°.

De procedurestappen en vormvereisten m.b.t. deze overeenkomst zijn:
-

Het Speelhof met omgeving te Sint-Truiden is beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 13
oktober 1986;
Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde op 9 juli 2018 het beheersplan ‘Het Speelhof met omgeving’
te Sint-Truiden” goed;
De stad Sint-Truiden diende op 4 september 2020 een aanvraag in voor een
meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024);
De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 september 2020.

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving, waardoor het juridisch kader als volgt luidt:
-

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 23 maart 2019;
Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Het faseringsplan binnen de meerjarenpremieovereenkomst werd reeds uitgebreid toegelicht bij de te realiseren
werken. Binnen een termijn van vier jaar worden de geplande restauratiewerken in verschillende fases aangevat.
Gezien de meerjarenpremieovereenkomst een onderdeel vormt van een groter actieplan voor herbestemming en
opwaardering van de site door de stad, zijn de fases ook gelinkt aan dit grotere geheel.
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In 2021 wordt er gestart met fase 1. Het betreft een fase in het teken van instandhoudingswerken aan de technische
dienst en de stallen met woonhuis. De opmaak van het premiedossier voor de meerjarenpremieovereenkomst
behelst alle instandhoudingswerken.

2022 staat in het teken van fase 2. De opmaak van dit dossier kadert in de bouwkundige restauratie en afwerking
van het herenhuis met aanpalende vleugels, namelijk de conciërgewoning en de technische dienst. De opmaak van
het premiedossier voor de meerjarenpremieovereenkomst focust hier op de bouwkundige restauratie van het
herenhuis, de conciërgewoning en technische dienst.

In 2023 plannen we fase 3.

Het betreft de opmaak van een dossier voor de dwarsschuur, het secundaire

poortgebouw en de afspanning. De opmaak van het premiedossier voor de meerjarenpremieovereenkomst is hier
beperkt tot de bouwkundige restauratie van de tiendenschuur en het secundaire poortgebouw en de afspanning.
Fase 3 is onverenigbaar met de voorwaarden van het recht van erfpacht dat werd verleend aan Resto Work bvba.

Het plan is om af te ronden met fase 4 in 2024. De opmaak van dit laatste dossier behelst de stallen met woonhuis
en het poortgebouw, de landschappelijke omgeving van het kasteelpark inclusief de tuinmuren en de
rioleringswerken.

De opmaak van het premiedossier voor de meerjarenpremieovereenkomst behelst de

bouwkundige restauratie van de stallen met woonhuis en het poortgebouw, alsook de tuinmuren in het kasteelpark.
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Hierna wordt het faseringsplan nogmaals schematisch weergegeven door middel van driedimensionale simulaties:

2021:

nieuwbouw luifel; instandhoudingswerken technische dienst en stallen met vml. woonhuis

2022:

bouwkundige restauratie en herbestemming van Herenhuis, technische dienst en conciërgewoning

2023:

bouwkundige restauratie van de dwarsschuur en het secundair poortgebouw; restauratie en
herbestemming van de Afspanning
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2024:

bouwkundige restauratie en herbestemming van de stallen met vml. woonhuis en het hoofdpoortgebouw
en restauratie omgeving en tuinmuur en aanleg riolering

6.4. Herbestemmings- en ontwerpconcept 2021-20xx
De restauratiewerken, zoals voorzien in de meerjarenpremieovereenkomst, maken deel uit van een groter actieplan
om de site van het kasteeldomein ’t Speelhof te restaureren en te herbestemmen. De eerste fase met betrekking tot
de instandhoudingswerken aan het herenhuis met bijgebouwen en de stallingen en het poortgebouw zijn
onontbeerlijk om daarna over te gaan tot de bouwkundige restauraties, technische uitrustingen en afwerkingen.
Rekening houdend met het versnelde verval van het bouwkundig erfgoed en reëel gevaar op instorting van het
herenhuis, is het geen optie om bepaalde werkzaamheden voor onbepaalde termijn uit te stellen. De toestand van
het kasteel is dusdanig dat verdere aftakeling onvermijdelijk is en de restauratiekosten enkel zullen verhogen.
De meerjarenpremieovereenkomst voor het kasteeldomein ’t Speelhof laat toe om binnen de vastgestelde termijnen
de nodige budgetten voor de restauratie te kunnen ontvangen en de werken uit te voeren.

De huidige sluiting van het herenhuis voor het grote publiek – omwille van grote stabiliteitsproblemen – en dit voor
een onbepaalde termijn, is nefast. De investeringen van de opmaak van het beheersplan en herbestemmingsplan,
alsook de bijkomende materiaal-technische onderzoeken en instandhoudingswerken, allen betoelaagd door middel
van erfgoedpremies en onderzoekspremies, blijven hierdoor onbenut.
De sluiting van de meest markante gebouwen van het kasteeldomein ’t Speelhof, veroorzaakt bovendien een
dalende interesse voor het bouwkundig erfgoed op deze voorname site, en dit zowel voor de inwoners van de stad,
de werknemers op de site en de vele toeristen die hier passeren. Het gevaar bestaat dat hierdoor ook de interesse
voor de landschappelijke omgeving zal dalen. Na een lange sluitingsperiode zal een heropenstelling van de site
moeilijker verlopen.

De site wordt vandaag nog dagdagelijks gebruikt door de stedelijke diensten en de mensen van Wiric vzw –
volwassenen met een verstandelijke beperking. De vele recreatieve bezoekers kunnen terecht in de taverne, die
momenteel

voorzien

is

in

de

afspanning

op

het

voormalige

neerhof.

De

faseringen

in

de

meerjarenpremieovereenkomst houden maximaal rekening met deze organisatorische redenen, zodat de
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werknemers ten allen tijde een huisvesting zullen hebben op de site, zowel voor, tijdens als na de restauratiewerken.
Voor de vele recreatieve bezoekers worden alvast alternatieven voorzien op vlak van verpozing en versnapering op
de site.

Een behoud en beheer van erfgoed, zoals het kasteeldomein ’t Speelhof, is het meest gebaat met een visie op lange
termijn. De toekenning van de meerjarenpremieovereenkomst, vormt hierbij een belangrijk gegeven. Het sluiten
van deze overeenkomst met de Vlaamse overheid stelt het stadsbestuur in staat om, na de goedkeuring van de
respectievelijke uitvoeringsdossiers en procedures door het college van burgemeester en schepenen, onmiddellijk
over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het betreffende deel van de restauratiewerken.
Samengevat is het belangrijk dat de werken niet alleen op korte termijn starten, maar ook met een beperkte
uitvoeringstermijn en in één geheel gerealiseerd worden. Het ontwerpvoorstel is een sterk samenhangend concept
waar de gebouwen en buitenruimte als één geheel zullen fungeren. Ook onderling is er tussen de verschillende
bouwdelen een sterke verwevenheid waardoor de realisatie als één geheel belangrijk is. Door in te zetten op een
korte uitvoeringstermijn wenst de stad het Speelhof het huidige draagvlak voor de site te behouden en te versterken.
Deze korte uitvoeringstermijn is enkel haalbaar indien het erfpachtrecht dat werd verleend aan Resto work bvba
beëindigd wordt.
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7. REALISATIEVOORWAARDEN VOOR DE WERKEN
7.1. Motivatie vanuit het citymarketingplan
De Unique Selling Points (citymarketingplan – Idearte) van de stad Sint-Truiden zijn gericht op groen en mobiliteit,
erfgoed, zorg en economie:
-

Hoofdstad van Haspengouw: historiek en erfgoed;
Levenskwaliteit: economie (bourgondisch/shoppen), natuur (groen/bloesems), gezondheid en solidariteit;
Innovatie: Europees kenniscentrum fruit, maakindustrie en ondernemen met respect / milieu;
Multigenerationeel.

Historisch erfgoed is van onschatbare en unieke waarde. Het bestuursakkoord 2019-2024 van de stad Sint-Truiden
vermeldt enkele belangrijke actiepunten met betrekking tot de site van het Speelhof. De stad Sint-Truiden is sinds
1989 eigenaar van het kasteeldomein ’t Speelhof. Het park wordt momenteel goed onderhouden en veelvuldig
gebruikt, maar het bouwkundig erfgoed is toe aan dringende restauratieve ingrepen.
De gebouwen zijn stille getuigen van de geschiedenis van Sint-Truiden. Door renovatie, herbestemming en reintegratie in het stedelijk weefsel, wordt het Speelhof opnieuw naar waarde geschat en dragen we zorg voor dit
historisch erfgoed.
Een fasering in tijd voor de realisatie van de werken, kan, maar is niet oneindig. Er is reëel instortingsgevaar.

7.2. Motivatie vanuit het ruimtelijk belang van de site in Sint-Truiden
Het gemeentelijk RUP Speelhof – Begijnhof – Veemarkt is goedgekeurd in 2016 en vervangt de
gewestplanbestemmingen en (gedeeltelijke) bestaande RUP’S en BPA’S. Het Speelhof is grotendeels bestemd als
parkgebied. De gebouwen op het Speelhof en het terrein binnen de omgrachting zijn aangeduid als zone voor
gemeenschapsvoorzieningen.
Het Speelhof is samen met de Cicindriabeek een te versterken stadspark, de groene long van de stad waarvan de
noordelijke recreatieve as, volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder dient uitgebouwd en geordend
te worden. Aandacht voor water is heel belangrijk. De met graslanden te versterken beekvallei van Cicindria en van
Melsterbeek moet verruimen.

De site Speelhof bestaat uit een divers landschap en wordt natuurlijk begrensd door de Cicindriabeek in het oosten.
Verschillende landschapskamers zijn te onderscheiden met een eigen evolutie en karakter. Naarmate verder van de
stad verwijderd, hoe natuurlijker de omgeving wordt: van een tuinlandschap naar bos en overstromingsgebied. De
stad wordt via de centrale dreef van het Speelhof verbonden met het ‘achterland’. Alle verbindingen op de site
takken aan op de dreef waardoor ze ook functioneel heel belangrijk is.
De grootste variatie aan landschappen is te vinden binnen de omwalde site. Hierin bevinden zich ook de gebouwen
van het Speelhof. De bebouwing bestaat uit een U-vormig complex, gerangschikt rond een erekoer en een aparte
vleugel, parallel ten noorden van dit complex gelegen. Ten zuiden van dit complex is een siertuin gelegen, met
historische serre.
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De stad Sint-Truiden wenst het als monument beschermde ensemble van het Speelhof te restaureren. De restauratie
binnen de meerjarenpremieovereenkomst vormt een onderdeel van een grotere actie: het herbestemmen van het
Speelhof, zodanig dat de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt met
een maximaal behoud van het waardevolle patrimonium en zijn samenhangende context.

7.3. Motivatie vanuit de meerjarenpremieovereenkomst
De meerjarenpremieovereenkomst bevat een belangrijke motivatie met betrekking tot de realisatievoorwaarden.
De overeenkomst creëert in eerste instantie een noodzakelijk kader voor de uitvoering van de
restauratiewerkzaamheden aan het Speelhof te Sint-Truiden volgens een strikt schema.
De overeenkomst werd afgesloten voor één jaar en loopt van 1 januari tot 31 december 2021. Behoudens
uitdrukkelijk schriftelijk en aangetekend bezwaar vanwege het Vlaams Gewest ter attentie van de stad Sint-Truiden
vóór 31 oktober van het lopende jaar, wordt deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend met één jaar verlengd. De
stilzwijgende verlenging kan hooguit driemaal herhaald worden. Deze overeenkomst loopt onherroepelijk af op 31
december 2024.
Tijdens de looptijd van deze overeenkomst engageert het Vlaams Gewest zich ertoe jaarlijks een bijdrage op haar
begroting vast te leggen om de restauratiewerkzaamheden aan het Speelhof te Sint-Truiden te ondersteunen, voor
zover de benodigde kredieten beschikbaar zijn. Als basis voor de berekening van deze erfgoedpremies geldt de
tabel gevoegd bij het aanvraagdossier ‘Meerjarenpremieovereenkomst restauratie Speelhof Sint-Truiden’.
Ook de stad Sint-Truiden engageert zich om in haar meerjarenbegroting de nodige middelen te voorzien om deze
meerjarenpremieovereenkomst uit te voeren.

De stad Sint-Truiden wil het gebouwencomplex van het Speelhof veilig stellen voor de toekomst en het erfgoed voor
een breed publiek ontsluiten. Dit kadert binnen een ruimer herbestemmingsconcept voor de hele site vanuit de visie
“van een Speelhof van de abten, naar een Speelhof voor de burgers”. De meerjarenpremieovereenkomst kadert
binnen deze herbestemming en beoogt specifiek de instandhouding en restauratie van het beschermd patrimonium
op het domein. De restauratie kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische
complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt. Door in te zetten op een korte uitvoeringstermijn wenst de
stad het huidige draagvlak voor de site te behouden en te versterken.
Meerdere gebouwen op de Speelhofsite vertonen ernstige stabiliteitsproblemen. De overeenkomst kadert in een
belangrijk engagement van het huidige stadsbestuur om deze onveilige situatie op korte termijn aan te pakken en
verval te voorkomen.

Enerzijds garandeert de overeenkomst de nodige budgetten om spoedig dringende

instandhoudingswerken aan te vatten om verder verval te voorkomen. Anderzijds biedt de fasering de mogelijkheid
om gelijkaardige werken te bundelen. De stabiliteitsproblemen en restauratieve beheersmaatregelen kunnen op die
manier voor de verschillende gebouwdelen gelijktijdig aangepakt worden waardoor kosten beperkt blijven.
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7.4. Motivatie vanuit het ontwerp- en herbestemmingsconcept
De nieuwe functies zullen het gebouwenpatrimonium en de waardevolle interieurs voor een zeer breed publiek
ontsluiten. De stad Sint-Truiden zal tijdens de verdere uitwerking van het restauratiedossier ook inzetten op de
erkenning als ‘Open Erfgoed’. Ook de toegankelijkheid voor bezoekers met mobiele en visuele beperkingen is hierbij
een belangrijk aandachtspunt. Naast de feitelijke ontsluiting van het bouwkundig erfgoed, beoogt de stad ook een
veel ruimere, cultuurhistorische ontsluiting van het domein en het omgevend landschap. Door het creëren van een
erfgoedschakel met de Sint-Trudoabdij ontstaat een nieuwe hedendaagse verbinding tussen twee belangrijke
erfgoedsites in de stad die sinds hun ontstaan wezenlijk met elkaar verbonden waren. Bezoekserscentra op deze
sites kunnen het publiek informeren over de historische evolutie en de restauratie van dit erfgoed. Door deze
bredere cultuurhistorische ontsluiting zal de site van het Speelhof een nog grotere aantrekkingskracht krijgen en
deel gaan uitmaken van de erfgoedbeleving van een bijzonder ruim publiek, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau.

Dit project kan enkel via een gegarandeerde meerjarenfinanciering vanuit het Vlaams Gewest tot een goed einde
gebracht worden en dit binnen een termijn die het voortbestaan van het onroerend erfgoed niet in het gedrang
brengt.
Via de ondertekening van de meerjarenpremieovereenkomst op 2 oktober 2020, verklaarde stad Sint-Truiden zich
bereid om het beleids- en ontsluitingsplan voor de restauratiewerkzaamheden aan het Speelhof te Sint-Truiden
verder uit te werken voor de periode tijdens en na de geplande werkzaamheden, en om dit plan binnen de 12
maanden te rekenen vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, voor te leggen en te laten
goedkeuren door het agentschap Onroerend Erfgoed. De toekomstige locatie van de horeca vormt hierbij een
cruciale schakel.

7.5. Motivatie vanuit het maatschappelijk belang
De meerjarenpremieovereenkomst voor het kasteeldomein ’t Speelhof stelt het maatschappelijk belang voorop: het
gaat om de instandhouding en hoogdringende restauratie van een belangrijk kasteeldomein en kasteelpark in SintTruiden, in de provincie Limburg én in Vlaanderen. Het domein van het Speelhof is in Sint-Truiden een waardevolle
site, omwille van de historisch strategische ligging en de historische verbondenheid met de Sint-Trudo abdij. Het
Speelhof was het voormalig buitenverblijf van de monniken van de Sint-Trudo abdij, gebouwd net buiten de
stadsomwalling, in de nabijheid van het begijnhof.

Kasteeldomeinen en kasteelparken zijn bakens in het landschap van Haspengouw en het Speelhof is op die manier
een belangrijke erfgoedsite op provinciaal vlak. Het Speelhof en omgeving zijn door Vlaanderen beschermd als
stadsgezicht en grote delen van het bouwkundig erfgoed zijn tevens beschermd als monument.

Het

landbouwterrein tussen het begijnhof en de dreef naar het Speelhof maakt bovendien deel uit van de Unesco
werelderfgoed kernzone van het begijnhof van Sint-Truiden.

Verschillende ontwikkelingen maken dat het landschap en het onroerend erfgoed vandaag bedreigd worden. De
oorzaken van de aantasting van het landschap door hedendaagse ruimtelijke ontwikkelingen en van de
verwaarlozing van het historisch erfgoed zijn van maatschappelijke aard. Een belangrijk knelpunt voor erfgoed is
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een fragmentarisch beleid. De stad Sint-Truiden zet volop in op een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg, waar
natuur, monumenten, landschappen, ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur hand in hand gaan en waarbij er
afgestemd wordt op het erfgoedbeleid op Vlaams en provinciaal niveau.

De stad Sint-Truiden wil deze waardevolle site behouden en daarbij zijn voornamelijk het religieuze karakter en de
huidige lokale trekpleister belangrijke thema’s die samensmelten in een nieuw herbestemmings- en ontwerpconcept,
dat aan de basis ligt van het globale restauratieproject. Er wordt ingezet op een nieuwe waarde-creatie en co-creatie
voor de site. Met de waarde-creatie wordt er gestreefd naar een herbestemming die economisch en functioneel
haalbaar is en een nieuwe aantrekkingspool kan worden voor de site. Met de co-creatie wordt er ingezet op een
brede, maatschappelijke context: toerisme, horeca, educatie, ontspanning, enz.

Met het herbestemmingsconcept ‘tuinen en abdijen’ wil de stad Sint-Truiden inzetten op een respectvolle invulling
van de gebouwen, in de aansluiting met de historische waarden en betekenissen van de site, maar die tevens voldoen
aan de noden van vandaag.

De ondertekening van de meerjarenpremieovereenkomst vraagt een belangrijk engagement vanuit het stadsbestuur
van Sint-Truiden. Door nu actie te ondernemen zorgt de stad Sint-Truiden ervoor dat één van de markantste
kasteeldomeinen geen fysiek onveilige, onprettige en verloederde impact meer heeft op de vele bezoekers en de
aantrekkelijke landschappelijke omgeving nabij het begijnhof van Sint-Truiden.
De meerjarenpremieovereenkomst vormt het belangrijkste puzzelstuk in het globale restauratieproject. Enkel na de
noodzakelijke instandhoudingswerken en bouwkundige restauraties van de bouwdelen, beschermd als monument,
is er de mogelijkheid om over te gaan naar de nieuwe herbestemming en invulling in het kader van het
maatschappelijk belang van het project.

De visie op het toekomstig beheer is gericht op het behoud, verbetering en herstel van de erfgoedwaarden, die aan
de grondslag liggen van dit onroerend erfgoed. Doelstellingen zoals valoriseren, herbestemmen en in regel stellen
van de site en de gebouwen met de beleidsdoelstellingen en regelgevingen, worden vooropgesteld en resulteren in
een maatregel van optimaal restaureren van dit bouwkundig onroerend erfgoed.

7.6. Motivatie vanuit een thematische horeca
Wanneer de deuren van de gebouwen opnieuw open gaan voor publiek, is het belangrijk dat de bezoekers ergens
terecht kunnen voor verpozing en versnapering. In de aansluiting met mogelijkheden voor picknick op de site, wil
de stad deze functie graag combineren met een historisch gebouwdeel dat op die manier maximaal wordt
opengesteld voor publiek. Om dit alles te realiseren, mikt de stad Sint-Truiden op een thematische horeca op de site
die de erfgoedwaarde en de ontsluiting van de site mee ondersteunt.
De realisatie van de thematische horeca is niet mogelijk, zolang het recht van erfpacht dat werd verleend aan Resto
Work bvba, niet beëindigd is, aangezien art. 13 van de voorwaarden van dat recht van erfpacht bepaalt dat het niet
toegelaten is om op het resterende gedeelte van het domein Speelhof activiteiten in te richten of toe te laten die
concurrentieel zijn met deze van de erfpachter, zonder uitdrukkelijke toestemming van de erfpachter.
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De taverne Afspanning is geen goed voorbeeld op vlak van ruimtelijke ordening. De horecazaak beschikt niet over
de nodige omgevingsvergunning voor de bouw van het overdekte terras.

Rekening houdende met de

voorbeeldfunctie die de stad Sint-Truiden hier beoogt, is dit niet langer aanvaardbaar. Bovendien kan de huidige
aanbouw niet geregulariseerd worden omdat deze de erfgoedwaarden van de site niet ondersteunt.

De bestaande horecazaak fungeert vandaag als een zelfstandig gegeven en maakt geenszins deel uit van de
historische waarde van de site. De horeca an sich is ook onvoldoende als trekpleister voor de site.
Vooreerst bevindt de bestaande zaak zich vandaag op een verkeerde locatie op de site. Hierdoor is er een
onevenwicht ontstaan tussen het opperhof en het neerhof, waarbij het opperhof in de schaduw is komen te liggen
van het neerhof. De stad wil dit historisch evenwicht opnieuw herstellen, enerzijds door middel van aangepaste
functies voor het opperhof en het neerhof, anderzijds door middel van het herstel van het verdwenen U-volume op
het neerhof.
Verder biedt het huidige thematische concept geen enkele ondersteuning voor de erfgoedwaarde en de ontsluiting
van de erfgoedsite die de stad Sint-Truiden hier in de nabije toekomst beoogt.

Gesprekken met de zaakvoerder met betrekking tot instappen in het nieuwe ontwerp- en herbestemmingsconcept
met een verplaatsing van de horeca naar het opperhof en een ondersteuning door middel van een thematische
ontsluiting, hebben helaas niets opgeleverd.

De huidige eigenaars geven geen enkele blijk van onderhandeling. De stad Sint-Truiden ziet zich nu genoodzaakt
om de onteigening van de erfpachtovereenkomst op te starten.
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8. BEHEERSMODALITEITEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Op en rond het Speelhof vinden we diverse typen wegenissen terug, die kunnen opgesplitst worden in functie van
het gebruik en het publiek en/of privaat karakter ervan. De hoofdpaden en tuinpaden in het kasteeldomein ’t
Speelhof, alsook het lokale wegennet van en naar het Speelhof, behoren reeds tot het openbaar domein van de stad
Sint-Truiden en worden ook reeds door de stad beheerd.
Dit zal niet wijzigen door de herontwikkeling van het Speelhof, dat publiek doorwaadbaar zal blijven.

Het speelbos dat momenteel in erfpacht werd gegeven aan Resto Work bvba, zal eveneens een meer publieke functie
krijgen en ingelijfd worden bij het openbaar domein. Door de huidige functie van de afspanning – taverne
‘afspanning ’t Speelhof’ – is er in de aansluiting met het lustbos een restruimte ontstaan. De taverne wordt aan deze
zijde gekenmerkt door een eenlaagse uitbreiding in slechte staat en een containerkeuken. De overige ruimte wordt
gebruikt als opslagplaats en afbraakmateriaal en grof vuil en is afgesloten door een omheining in kastanjehouten
palen met kippengaas.
Het speelbos dat momenteel in erfpacht werd gegeven aan Resto Work bvba, zal eveneens een publieke functie
krijgen en ingelijfd worden bij het openbaar domein. Door te taverne om te turnen tot stallingen voor de
neerhofdieren en bergingen, kunnen de huidige uitbreidingen en opslagplaatsen verdwijnen en kan er een betere
aansluiting gecreëerd worden met het biologisch waardevolle lustbos.
Het beheer van het lustbos valt vandaag onder de bevoegdheid van het agentschap Natuur & Bos en dit zal in de
toekomst ook zo blijven.
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9. CONCLUSIE
Een goed lokaal beleid op vlak van ruimtelijke ordening betekent dat je als lokale overheid zelf het goede voorbeeld
en het patrimonium en het erfgoed waarvoor de stad verantwoordelijk is, goed beheert.
De toekomstplannen op het Speelhof zullen worden uitgevoerd conform de geldende stedenbouwkundige
voorschriften, met het indienen van de verplichte omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.
Niet vergunde bouwwerken die niet thuishoren op de site zullen worden gesloopt.
De stad Sint-Truiden plant voor deze belangrijke erfgoedsite een aantal acties, zoals omschreven in het
Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit. Zo werd er een beheersplan opgesteld voor dit erfgoed
in eigen beheer en staan de restauratiewerken in het teken van het actief behoud van dit onroerend erfgoed. Het
representatief gebouwenpatrimonium ’t Speelhof vertoont veel schade en gebreken, maar kan nog gerestaureerd
en gerenoveerd worden. De restauratiewerken van dit waardevolle patrimonium gebeuren bovendien conform de
geldende voorschriften op vlak van beschermd onroerend erfgoed en in nauwe samenwerking met het agentschap
Onroerend Erfgoed.
De beleidsvisie die het actief behoud van het kasteeldomein ’t Speelhof voor ogen heeft is complementair aan het
Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Deze beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor de monumenten, de
cultuurhistorische landschappen én de stads- en dorpsgezichten. De beleidsvisie is ook geïntegreerd: een visie die is
afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg.

Het opnemen van de voorbeeldfunctie met betrekking tot duurzaam behoud en beheer van het Speelhof en het
integreren van de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente vertaalt zich ook
in het integraal toegankelijk maken van dit eigen patrimonium, zonder dit te overbelasten en mikt ook op een
maatschappelijke rol waarbij er meer waardering en belangstelling voor het landschap en het erfgoed gecreëerd
wordt.
De ontwikkeling van de site vervult tenslotte ook een belangrijke economische rol. Die economische rol wordt hier
in grote mate vervuld door een thematische horecagelegenheid die integraal deel uitmaakt van de erfgoedbeleving
en een belangrijke taak opneemt in de erfgoedontsluiting. Op deze manier wil de stad het Speelhof op innovatieve
en strategische wijze verbinden met het ondernemerschap van de toekomstige stakeholder, zodat dit ook een
economische hefboom wordt voor Sint-Truiden.

De huidige erfpacht verhindert deze toekomstplannen:
-

De erfpachthouder wenst zijn activiteiten verder te zetten op de huidige locatie en geeft geen concreet
antwoord op de vraag naar een nieuwe vorm van samenwerken, elders op de site;

-

De erfpachthouder heeft in de loop der jaren een niet vergund bouwwerk, aanpalend aan de voormalige

-

De erfpachthouder beschikt niet over voldoende financiële middelen om tegemoet te komen aan de

neerhofboerderij (taverne Afspanning) opgetrokken, dat dienst doet als overdekt terras;
actiever en passieve instandhoudingsplicht voor de noodzakelijke restauratiewerken aan de tiendenschuur,
beschermd als monument;
-

De nieuwe functie die in de in erfpacht gegeven gebouwen beoogd wordt, is onverenigbaar met de
voorwaarden waaronder het recht van erfpacht is verleend, alsook met de activiteiten van de erfpachter;

-

De horecafunctie die in de huidige gebouwen van de Technische dienst beoogd wordt, is onverenigbaar
met de voorwaarden waaronder het recht van erfpacht is verleend;
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-

De timing die vooropgesteld werd voor de herontwikkeling van het Speelhof is onverenigbaar met de
voorwaarden en de duur van het recht van erfpacht.

De stad Sint-Truiden ziet zich genoodzaakt om de procedure voor onteigening van de erfpacht, in het algemeen
belang van de toekomst van deze erfgoedsite, op te starten.

Pagina 65 van 66

10. BIJLAGEN
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Decreet betreffende het onroerend erfgoed (citeeropschrift: het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013)
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023317.html

Het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014
Besluit van de Vlaamse Regering betreffenden de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
(citeeropschrift: het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014)
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023317.html

Akte van recht van erfpacht tussen de stad Sint-Truiden en Resto Works bvba – 1995
Akte goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 17 oktober 1994
Akte geregistreerd op 9 mei 1995 door Y. Noelanders

Ruimtelijk Uitvoeringsplan – 2016 – Omgeving cvba
RUP Speelhof-Begijnhof-Veemarkt, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2016
https://rup.sint-truiden.be/rup-speelhof-begijnhof-veemarkt

Beheersplan onroerend erfgoed – 2018 – TeamvanMeer! Architecten e& co cvba en Charlotte Fexer
Beheersplan Sint-Truiden – Het Speelhof met omgeving, goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed op
9 juli 2018
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/602

Meerjarenpremieovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de stad Sint-Truiden - 2020
Meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het Speelhof te Sint-Truiden (2021-2024) ondertekend op 2
oktober 2020
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