Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Het Getske – straatinleiding

Openbaar domein

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
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Beschrijving1
Het gekasseide steegje achter de kerk verbindt Onder de Linden met de Engelenstraat en is ontstaan als
brandgang tussen enerzijds het voormalige Kamerlinckhof – gelegen op de hoek met de Herenstraat en in
1785 vervangen door het huidige handelspand met bijgebouwen (Onder de Linden 1) - en anderzijds het ca.
1640 te dateren voormalige gerechtshof (Onder de Linden 5). Het eerste deel van de brandgang is gekasseid
met Maaskeien waarin een afvoergeul van Maaskalkstenen werd aangebracht; het deel achter de kerk is
gekasseid door Maaskalkstenen in onregelmatig verband. De bakstenen (zij)gevels en tuinmuren met
ijzeren hekken en rondboogpoortjes verlenen het straatje een hoge authenticiteit.
Evaluatie
de
Het authentieke steegje heeft een hoge (cultuur)historische waarde als minstens tot de 17 eeuw
opklimmende brandgang gekasseid met Maaskeien en Maaskalkstenen. Dergelijke steegjes waren in het
verleden in bijna elke gemeente of stad te vinden maar zijn vandaag zeldzaam erfgoed geworden.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen en
erfgoedkenmerken, zoals hierboven beschreven, komen in aanmerking voor een erfgoedpremie (zie ook
hoofdstuk 6: maatregelen).
Behoud van de tuinmuren (halfsteensverband) met hun poorten en hekken. Het historische legpatroon van
zowel de Maaskeien in het oostelijke deel als van de Maaskalkstenen kasseien in het westelijke deel dient
intact behouden te blijven.
Beeldmateriaal

Foto uit de jaren 1970 – Bron: www.erfgoedplus.be
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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