Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Engelenstraat

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Het Engelenstraatje verbindt de Groenplaats met de Herenstraat en liep van daar door naar de ‘Dilgerd’, het
veld ten zuiden van de Herenstraat dat van oudsher binnen de stadswallen en waar in 1630 het huis van de
drossaard gebouwd werd (zie Engelenstraat 14). De straat vertrok aan de Sint-Pieterskerk en was via het
‘Getske’ - een kleine gekasseide steeg achter de kerk en bezijden het gerechtshof - verbonden met Onder de
de
Linden. De bebouwing in de Engelenstraat klimt minstens op tot de 17 eeuw en wordt van oudsher
afgewisseld met onbebouwde kaveldelen, afgesloten door middel van bakstenen tuinmuren. Hierdoor
ontstaat een aangename afwisseling van bebouwde en onbebouwde percelen die aan de smalle straat een
meer open karakter geeft. De tuin van het ‘Haringeschoolke’ (Engelenstraat 2) met fraaie magnoliaboom en
appelboom is hiervan het mooiste en meest beeldbepalende voorbeeld. Een groot deel van de gebouwen in de
straat bestaat uit bij- en dienstgebouwen die behoren aan de hoekpanden van de Herenstraat. Zoals de
stedelijke verordening het wilde, hebben de gebouwen allemaal ongeveer dezelfde bouwhoogte - anderhalve
tot twee bouwlagen, al naargelang de functie - en zijn ze opgetrokken in baksteen met pannen zadeldaken. De
Engelenstraat is één van de weinige straten in Oud-Rekem die nog haar semi-private stoepen met
natuurstenen boordstenen en kasseien bewaart. De kasseibestrating, zoals zichtbaar op historische foto’s,
werd geasfalteerd (eerste straatdeel) en vervangen door klinkers (tweede straatdeel).
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Beschrijving
Smalle straat waarin de bebouwing wordt gevormd door slechts enkele woonhuizen, omgeven door
dienstgebouwen, veelal horend bij de hoekwoningen woningen van de Herenstraat. Typerend voor het
straatbeeld is de afwisseling van tweelaagse bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken met de open
ruimte van koeren en tuinen die doorgaans met bakstenen muren en poorten afgescheiden zijn, waardoor
soms (overhangend) groen uit de achterliggende privé-tuinen in het straatbeeld zichtbaar is en de straat
kleurt. Recente bestrating met behouden semi-private stoepen, gevormd door natuurstenen boordstenen
en Maaskalkstenen kasseien.
Evaluatie
Stemmig straatje met bochtig tracé tussen de Groenplaats en de Herenstraat en recht tracé vanaf de
Herenstraat naar de ‘Dilgerd’. Typologisch interessante afwisseling van woonhuizen en dienstgebouwen die
elk een eigen bouwtypologie hebben maar door hun materiaalgebruik en vormgeving toch een homogeen
beeld aan de straat verlenen. De goede bewaring van de historische bebouwing, het evenwicht tussen
bebouwing en open ruimte, al dan niet met zichtbaar privaat groen, en de nog behouden semi-private
natuurstenen stoepen, verlenen aan de straat niet alleen een grote authenticiteit maar ook een belangrijke
historische en ensemblewaarde.
Beheersdoelstellingen
Het historische evenwicht tussen bebouwde en open ruimte, de typologische en vormelijke hiërarchie tussen
woonhuizen en dienstgebouwen en de historische semi-private stoepen kenmerken het historische
straatbeeld en moeten behouden blijven. Elke ingreep aan de gebouwen of de open ruimte zal rekening
houden met de typische kenmerken van de straat en het straatbeeld.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Engelenstraat tussen de Groenplaats en de Herenstraat, ca. 1980 - Bron: www.erfgoedplus.be

Engelenstraat, zicht naar de ‘Dilgerd’, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be
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