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Noordwestelijk stadsdeel
Met het noordwestelijk stadsdeel wordt het gebied ten noorden van de Patersstraat bedoeld, begrensd door
de Walstraat aan de west- en noordzijde en door de Schijfstraat aan de oostzijde.
Historiek1
Het noordwestelijk stadsdeel behoort tot de stadsuitbreiding van 1625-1630 ontwikkeld door graaf Ernest
d'Aspremont-Lynden, die in navolging van zijn vader de heropbouw van Rekem verder zette. Naast de
restauratie van de oude stad en de bestaande muren, omringde hij ook de volledige stadsuitbreiding door
stadsgrachten en een verdedigingsmuur. Tot dan waren de wal en enkele huizen naast de pastorie de enige
bebouwde plaatsen en werd de ruimere omgeving van het kasteel naar verluidt ingenomen door slechts een
viertal boerderijen, akkers, weiden en tuinen. De nieuwe stadsgrachten legden de ‘brakke’ gronden droog
waardoor het gebied bouwrijp kon gemaakt worden en straten aangelegd in een dambordpatroon wat
2
correspondeerde met het toenmalige renaissancistische gedachtengoed .
In 1638 bouwde graaf Ferdinand een bijkomende
verdedigingsmuur met gracht die de omwalde stad van
noord naar zuid in twee deelde, voorzien van een
stadspoort tussen de huidige Herenstraat en de
Patersstraat. Van deze nieuwe stadswal - gesitueerd
ten oosten van de huidige Schijfstraat tot aan het huis
‘De Hoek’ (Engelenstraat 14) -, zijn tot op vandaag
muurfragmenten in de Schijfstraat bewaard.
Daarnaast wijzigde Ferdinand ook enkele straatnamen:
de Herenstraat werd Ferdinandstraat en de
Schiefstraat en Schoffelstraat werden respectievelijk
vernoemd naar zijn zusters Ernestine en Isabella.
Zowel graaf Ernest als Ferdinand vaardigden
stedenbouwkundige voorschriften uit ‘tot sieraad van
de stad’ die betrekking hadden op de volledige stad,
Kaart van Villaretkaart, 1740 –
Bron: www.geo.onroerenderfgoed.be.
maar in praktijk hoofdzakelijk toegepast werden in de
hoofdstraten en in veel mindere mate op het gebied
de
de
ten noorden van de Patersstraat. Zowel uit de 17 - als 18 -eeuwse verordeningen blijkt dat het gebied van
oudsher bevolkt werd door ‘arme lieden’ en bedelaars die woonden in barakken en bouwvallige huizen. Vanaf
1775 poogden men met verordeningen zowel het bedelaarsschap te bestrijden als de huisvesting te
verbeteren.

1

Gebaseerd op VERBOIS R., Geschiedenis van Rekem en zijn Keizerlijk Graafschap, Rekem, 1972, p. 203-213; Schlusmans F.,
Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen –
Maasmechelen, (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, dl. 14N3), Brussel-Turnhout, 1996, p. 278-280 en de
infoborden op de hoek van Walstraat en de Schijfstraat.
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Het noordwestelijke stadsdeel op het primitief kadasterplan van 1826 - Bron: www.cartesius.be.

En dit lijkt ook te lukken. Het primitief kadasterplan van 1826 en de bijhorende ‘oorspronkelijke aanwijzende
de
tabel der grondeigenaren’ opgemaakt ca. 18403 tonen dat het gebied in de eerste helft van de 19 eeuw redelijk
bebouwd was aan de zuidkant van de Walstraat, aan de Nieuwe Walstraat en in het begin van de Isabellastraat
en de Schijfstraat en bevolkt werd door landbouwers, dagloners, arbeiders (pannenbakkers), ambachtslui en
dienstpersoneel. Dit vertaalde zich hoofdzakelijk in eenvoudige éénlaagse hoevetjes en éénlaagse daglonersof werkmanshuisjes met aanpalend schuurtje of werkplaats, omgeven door nutstuinen. Een uitzondering
hierop vormde de Nieuwe Walstraat met zijn aangesloten bebouwing aan de noordzijde van de straat.

Links een gesloopt daglonershuisje met aanpalend schuurtje en rechts het enige bewaarde daglonershuisje in het
noordwestelijk stadsdeel vóór de renovatie (datum van de foto’s onbekend) –
Bron: www.erfgoedplus.be.
de

Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw wijzigt de typologie en
verschijnen er meer en meer sobere dorpswoningen van twee bouwlagen
3

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, legger 208.
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en drie traveeën onder pannen zadeldak, al dan niet als verbouwing van een ouder volume. Aanvankelijk
worden de deuromlijstingen, lateien en lekdrempels uitgevoerd in Maaskalksteen, naar mate de eeuw vordert
blijven alleen de lekdrempels in hardsteen over.
De Isabellastraat in de jaren 1970 vertoont een aangenaam straatbeeld getypeerd door verschillende woontypologieën
met verspringend gabarit, afgewisseld met open tuinpercelen afgesloten door tuinhekjes.
ste

In de loop van de 20 eeuw werden de meeste kleinere woningen verbouwd of gesloopt. De aangepaste of
nieuwbouwwoningen sluiten typologische en wat het materiaalgebruik betreft, aan bij de bestaande
bebouwing. Een uitzondering hierop vormt de dieperliggende vrijstaande bungalow Isabellastraat nr. 8, die
een typologische breuk vormt binnen het noordwestelijk kwartier.
Isabellastraat
De Isabellastraat, voorheen Schoffelstraat en in de 19de eeuw Steenweg, verkreeg haar naam in het midden
de
4
van de 18 eeuw en verwijst naar Isabella-Henrietta, zus van graaf Ferdinand d'Aspremont-Lynden . De
secundaire straat loodrecht op de Patersstraat, verbindt laatstgenoemde met het noordelijk gedeelte van de
Walstraat.
Nieuwe Walstraat / K(i)everstraatje
De Nieuwe Walstraat bestaat vandaag uit twee kleinere straatjes die van west naar oost de Walstraat met de
Isabellastraat en de Isabellastraat met de Schijfstraat verbinden. Het eerste deel, op het primitief plan
de
‘Walstraatje’ geheten, is het enige straatje in het noordwestelijke stadsdeel dat in de 19 eeuw een
aangesloten bebouwing kende. Het tweede deel, op het primitief plan als ‘Kieverstraatje’ aangeduid, was in
oorsprong een onverhard verbindingspaadje.

Het voormalige K(i)everstraatje omgeven door hagen en bakstenen tuinmuurtjes (datum foto onbekend) - Bron:
www.erfgoedplus.be.

Schijfstraat
Voor de staduitbreiding in 1625-1630 liep hier de weg van Rekem naar Boorsem. Naar verluidt passeerde de
weg langs de draaischijf van de pottenbakker waardoor de naam Schjiefstraat – dialect voor ‘schijf’ - ontstond.
Later ook Ernestinestraat, genoemd naar de zus van de graaf Ferdinand, Schiefstraat en heden Schijfstraat.
De stadswal die in 1638 door graaf Ferdinand aan de oostzijde van de Schijfstraat gebouwd werd, werd vanaf
1821 gesaneerd. De gracht werd gedempt en de muur deels afgebroken. Het bewaarde muurgedeelte in het
noordelijk deel van de straat is hoofdzakelijk opgetrokken in baksteenmetselwerk met hier en daar restanten
de
van banden in Maastrichtersteen. Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw bouwde men op de voormalige
4

Keizerlijk graafschap, p. 207: Isabella-Henrietta d'Aspremont-Lynden werd in 1650 abdis van het adellijke stift van
Munstebilzen.
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stadsgracht tegen de stadsmuur, een aantal kleine éénlaagse woningen onder lessenaarsdak waarvan enkele
in gewijzigde vorm bewaard bleven.

In 1862 wordt de bouw van enkele huisjes op de
voormalige stadsgracht geregistreerd – Bron:
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem

Walstraat
De L-vormige Walstraat lijnt het oorspronkelijke noordwestelijke stadsgedeelte af en volgt het tracé van de
thans verdwenen stadswal, opgetrokken door graaf Ernest d'Aspremont-Lynden in 1625-1630. Reeds in 1757
werd de sterk verouderde muur in het verlengde van de ijskelder grotendeels gesloopt, de rest werd definitief
de
afgebroken vanaf 1821 waarbij de oude brikken openbaar verkocht werden. In het begin van de 19 eeuw was
de straat bebouwd met een vijftal hoeves, hiervan bleef geen enkele bewaard.

Hoeve van Maria Honof in de Walstraat, foto
uit de jaren 1950 – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beschrijving
Het huidige straatbeeld in het noordwestelijke stadsdeel wordt getypeerd door bescheiden huizen met een
gevarieerde bebouwingshoogte -overwegend opgetrokken op de rooilijn – en afgewisseld door tuinen en
smalle doorkijkjes. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit bakstenen breedhuizen van één à twee bouwlagen
de
ste
onder pannen zadeldaken opgetrokken in de 19 of 20 eeuw.
Van de éénlaagse hoevetjes en dito dagloners- of werkmanshuisje die ooit het straatbeeld veelvuldig sierden,
is slechts één voorbeeld– hetzij sterk gerenoveerd –bewaard gebleven: Isabellastraat nr. 5. Isabellastraat nrs. 2
en 7 bewaren nog hun schuurtje, de woningen zijn echter aangepast of gesloopt; Schijfstraat nr. 11 bewaart
enkel nog het woongedeelte. Beter bewaard zijn de karakteristieke sobere dorpswoningen van twee
de
bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak, die vanaf de tweede helft van de 19 eeuw in het
straatbeeld verschenen. Goed bewaarde voorbeelden hiervan zijn onder meer Isabellastraat nr. 6, Nieuwe
Walstraat nrs. 4, 10 en 14, Schijfstraat nr. 1 en 6 en Walstraat nrs. 17 en 19.
In de loop der jaren verdwenen vele oorspronkelijke tuinafsluitingen, zo werden hagen gerooid, oude
tuinmuren afgebroken – al dan niet heropgebouwd met snelbouwsteen en gevelsteen – , verdwenen de ijzeren
hekjes en poorten en verschijnen recent overal in het straatbeeld draadafsluitingen die de authenticiteit van
het dorpsgezicht sterk aantasten. Naast een aantal fraaie bakstenen tuinmuren bleven slechts vier hekken
bewaard: twee hekken in bandijzer en twee smeedijzeren pijlpunthekken bewaard: Isabellastraat 1 en 3,
Schijfstraat 7 en 15.

Beheersdoelstellingen
De afwisseling van bebouwde en onbebouwde percelen is hier typerend en geeft aan dit stadsdeel een meer
open en groen karakter dan het geval is op de oost-west-as van de stad, met zijn bredere straten en gesloten
gevelwanden. Ook het materiaalgebruik voor gebouwen en bestrating is hier duidelijk soberder en minder rijk
dan in de hoofdstraten. Het onderscheid tussen beide stadsdelen dient behouden en versterkt. Hierbij spelen
ook het behoud van de originele tuinafsluitingen en het vervangen van hoge draadafsluitingen een belangrijke
rol.
Bebouwing
De historische kavelstructuur en het historische bebouwingsbeleid dient gehandhaafd en er wordt gebouwd
aan de rooilijn. Grote aaneengesloten gehelen passen hier niet, wel individuele panden met gevarieerde
kroonlijsthoogte en van verschillende breedte, met respect voor de historische percellering.
Een uitzondering hierop vormt de noordelijke zijde van de Nieuwe Walstraat tussen de Wal- en de
Isabellastraat waar de straatwand kan vervolledigd worden en de zuidwand groen blijft als tuinzone bij
woningen in de Wal- en Isabellastraat. Voor nieuwbouwwoningen of werken aan woningen met weinig of geen
erfgoedwaarde (= indifferente waarde) wordt het materiaalgebruik van de panden in de onmiddellijke
omgeving als referentiepunt gebruikt:
- baksteenbouw (rood-bruine kleur);
- één tot twee bouwlagen;
- geen gevelbepleistering;
- pannen zadeldaken, bij voorkeur niet geglazuurde Vlaamse pannen;
- plasticiteit van de gevels eerder door de detaillering van ramen, deuren, luiken, daklijsten, …
Carporten of opengewerkte garages met doorzicht naar de achterliggende tuin genieten de voorkeur op
inpandige garages.
Tuinen
Het evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde percelen dient gehandhaafd, evenals de smalle doorzichten
naar het achterliggende groen langs de woningen, al dan niet van de straat afgescheiden door (ijzeren) hekjes.
Nog originele tuinafsluitingen zoals hagen, bakstenen tuinmuren en ijzeren hekjes blijven behouden.
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Draadafsluitingen en snelbouwmuren worden als storend ervaren en worden daarom best vervangen door
aangepaste afsluitingen van levend groen, waarvan de hoogte aangepast is aan de omgeving en er oog is voor
overhangend groen dat het groene karakter van de tuinen doortrekt naar de straat.
Straataanleg en parkeren
Het straatbeeld in het noordwestelijke kwartier kent een vrij grijze en troosteloze aanblik door onder meer de
eentonige aanleg met grijze betonklinkers, het ontbreken van groen en de veelvuldig geparkeerde auto’s. Om
hiervoor op korte termijn een oplossing te bieden kunnen gemeenschappelijke groene parkings aangelegd
worden waar bewoners en bezoekers verplicht hun wagen kunnen stationeren, zoals in de Schijfstraat. Dit
heeft als gunstig neveneffect dat de straten en gevels kunnen vergroend worden en voorzien van zogenaamde
geveltuintjes. Op lange termijn moet gedacht worden aan een bestrating met kwaliteitsvolle materialen, met
de
name kasseien en hardstenen boordstenen, zoals die in dit stadsdeel al sinds de 17 eeuw voorkwamen en tot
de jaren 1970 bewaard bleven. Als aanwending van kasseien niet mogelijk is, worden materialen gebruikt met
een gelijkaardige uitstraling.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Noordwestelijk stadsdeel - inleiding

