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‘Altenbroek en Voervallei met omgeving’ en 
‘Gulpvallei met omgeving’ beschermd als 
cultuurhistorisch landschap

Voeren heeft prachtige landschappen 
die goed bewaard zijn. Het zijn vooral 
de hellingbossen en het kleinschalige 
patroon van weilanden die het gebied 
uniek maken. Het landschap is het 
resultaat van het eeuwenlange werk 
van boeren. Nergens in Vlaanderen 
is dat zo mooi bewaard als in de 
Voerstreek.  

Het gebied is buitengewoon rijk aan 
erfgoed: hagen, houtkanten, solitaire 
bomen, holle wegen, wegkruisen…. 
Je vindt het allemaal in Voeren. De 
prachtige vergezichten vanop het 
plateau en vanuit de vallei krijg je er 
zomaar bij.

Omdat de regio een hoge erfgoedwaarde heeft zijn twee gebieden in Voeren definitief beschermd als 
cultuurhistorisch landschap:

• Altenbroek en Voervallei met omgeving
• Gulpvallei met omgeving

Waarom een bescherming als cultuurhistorisch landschap?
Via deze landschapsbeschermingen willen we het typische Voerense landschap behouden, goed beheren 
en versterken. Door gezamenlijke inspanningen willen we in de toekomst verstandig blijven omgaan 
met dit bijzondere landschap en ervoor zorgen dat we het unieke gebied bewaren zodat toekomstige 
generaties ervan kunnen genieten; Voerenaars en niet-Voerenaars.



Welke mogelijkheden geeft deze bescherming?
Een bescherming als cultuurhistorisch landschap opent mogelijkheden voor erfgoedpremies. Daarvoor 
is er eerst een beheersplan nodig. Zo een beheersplan zet een visie voor het gebied op papier die 
rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen, en dat voor een periode van vierentwintig jaar. Met 
een goedgekeurd beheersplan op zak, heb je geen afzonderlijke vergunning of toelating meer nodig 
voor werken die in het plan worden vrijgesteld. Je kan voor die werken dan ook een erfgoedpremie 
aanvragen.

De gemeente Voeren en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren engageren zich om 
voor beide gebieden een beheersplan te maken. Dit gebeurt in overleg met de eigenaars en gebruikers, 
en met de individuele landbouwers. De beheersplannen worden op vrijwillige basis opgemaakt en 
uitgevoerd.

Wil je graag samen de 
gemeente en het Regionaal 
Landschap Haspengouw en 
Voeren het beheersplan vorm 
geven? Of blijf je graag op de 
hoogte over de laatste stand 
van zaken? Stuur dan een 
mailtje naar het regionaal 
landschap info@rlhv.be.

Twee unieke gebieden:
De valleigraslanden en de aanpalende graslandgronden en hellingsgronden met kleine taluds zijn 
belangrijke onderdelen in het landschap. De aanpalende (beboste) hellingen en plateaus hebben een 
grote erfgoedwaarde en zorgen er bijvoorbeeld voor dat bodemerosie wordt tegengehouden.  
Je vindt in het landschap enorm veel landschapselementen terug, zoals houtkanten, solitaire bomen, 
veekeringshagen van geschoren meidoorn, molenspaarvijvers en holle wegen. Op de kruispunten zijn 
er de typische wegkruisen of kapellen. Over de Voer en de Gulp komt een wad voor, een doorwaadbare 
plaats in een natuurlijke waterloop om de waterloop over te steken. De valleien en de hellingen zijn 
bezaaid met oude graslanden, soms met hoogstamboomgaard en vaak begrensd door houtkanten 
op de taluds of meidoornhagen. Verspreid in het gebied liggen gebouwen met erfgoedwaarde die 
karakteristiek zijn voor het landschap, zoals het kasteeldomein van Altenbroek. Verschillende historische 
hoeves en watermolens zijn verbonden met kasteeldomeinen. Het kasteeldomein van Obsinnich en 
de Abdij van Sinnich bezitten een stelsel spaarvijvers, die via een molenloop met de watermolen 
verbonden zijn.

Meer informatie over de sites: 
De afbakeningen, beschermingsbesluiten en de bijhorende gegevens kan u raadplegen op het geoportaal 
en de beschermingsdatabank:

• https://geo.onroerenderfgoed.be

• https://besluiten.onroerenderfgoed.be

En in de erfgoedinventaris:
• Altenbroek en Voervallei met omgeving: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

erfgoedobjecten/305769

• Gulpvallei met omgeving: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135384


