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Vlaamse Regering

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLINGVAN HET ONTWERP
VAN LIJSTVAN VOOR BESCHERMING VATBARE ARCHEOLOGISCHE
MONUMENTEN EN ZONES

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR,
JEUGD EN AMBTENARENZAKEN

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch
patrimonium gewijzigd bij decreet van 28 februari 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 aprill994 tot uitvoering van het
decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 6, § 1,I, 7° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en 18 februari 2004;

BESLUIT

Artikel!. Overeenkomstig het decreet van 30/06/'93 houdende bescherming van het
archeologisch patrimonium wordt het ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare
archeologische zones van de Chartreuse te Brugge/Sint-Michiels vastgesteld zoals afgebakend
op bijgaand plan en gekend ten kadaster:
Brugge, 24e afdeling, sectie A, perceelnummers 684B, 684C, 685,689, 697, 698, 699,
700,701,702,703,704,705,706,707,708, 709A, 710A, 711,712,713,714, 715A,
716A, 716B, 717A, 717B, 718E, 718F, 718G, 719D, 720B, 721B, 722A, 724A, 725B,
725C, 763, 766B, 767A, 768F, 768G, 769G, 769H, 770B, 773A, 772B, 776A, 777E,
777F, 777G, 778B, 778C, 779, 780A en 781A.
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Brugge, 26e afdeling, sectie B, perceelnummers 149F,149K, 150B, 150C, 151, 152, 153,
163B, 163C, 164B, 164C, 165A, 166, 167, 168, 169, 170, 171 , 171/2, 172B en 173C.
Op het bijgaande plan wordt het relevant actueel gebruik van de gronden aangeduid.

Art. 2. De in het eerste lid vermelde goederen worden als archeologische zone beschermd
omwille van het algemene belang en de hoge wetenschappelijk en cultuurhistorische waarde.
Deze zijn aan het licht gekomen bij luchtfotografische verkenningen. Gelet op de aard van de
sporen zichtbaar op de luchtfoto's gaat het zowel om vindplaatsen die in verband te brengen
zijn met verdwenen nederzettingsstructuren als met sites die zich duidelijk in de funeraire en
rituele sfeer bevinden. De nederzettingsstructuren dateren vooral uit de Romeinse tijd en/of de
middeleeuwen maar op één plaats laat de aard en het verloop van de sporen een oudere
datering vermoeden. Een aantal sporen uit de funeraire en rituele sfeer zijn in verband te
brengen met grafmonumenten uit de Metaaltijden en/of de Romeinse tijd.

De sporen zichtbaar op de luchtfoto ' s vertegenwoordigen slechts een fractie van het
aanwezige bodemarchief. Dit maakt van het volledige gebied een zone met hoge
cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde. Een behoud van de archeologische
erfgoedwaarden in situ is dan ook verantwoord. Een geïntegreerde landschapsarcheologie
heeft daarenboven oog voor de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen van
het cultuurlandschap; de bescherming omhelst dan ook de tussenliggende gronden.

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn de algemene beschikkingen van het besluit van
de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993
houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (Belgisch Staatsblad 15 juli 1994)
van toepassing, inzonderheid de artikelen 3 tot en met 6.

Brussel,

0 1 -03- 2004

De Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken
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