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Ministerieel besluit tot de vaststelling van het prehistorisch
sitecomplex in alluviale context in de Scheldevallei te Welden als
archeologische zone
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 4.1.1, 2°;
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 me1 2014, art1kel 4.1.6;
Gelet op het m1msteneel beslult van 17 JUli 2015 tot vaststelling
mventansmethodolog1e voor de mventans van archeologische zones;

van

de

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 5 september 2016 tot en met 4
november 2016 en waarvan de behandeling 1s opgenomen m het beve1hgd d1g1taal bestand
van dezelfde datum als d1t beslu1t;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed van 19 ]anuan 2017 en
waarvan de behandeling IS opgenomen m het beve1hgd d1g1taal bestand van dezelfde datum
als d1t beslu1t;
Overwegende dat de onroerende goederen d1e worden opgenomen m de vastgestelde
mventans van archeologische zones erfgoedwaarde bez1tten en voldoende goed bewaard
Zijn;
Overwegende dat de archeologische zone 'het preh1stonsch Sitecomplex m alluviale context
m de Schedevallel te Welden' de volgende archeologische erfgoedwaarde bez1t:
De archeologische zone Scheldevallel te Welden IS gelegen ten zu1den van de hu1d1ge
Schelde, m d1ens alluviale vlakte en aangrenzende hoger gelegen gronden. Verschillende
beken monden h1er u1t m de Schelde, o.a. de Peerdestokbeek en de Oossebeek. Bmnen
het geb1ed bevmden z1ch enkele opvallende geomorfologische elementen, zoals enkele
zuidwest- noordoost genchte (dek)zandruggen, en enkele klemere zandige opdwkmgen.
Op deze ruggen IS een groot aantal vondsten aangetroffen, d1e WIJzen op de
aanwez1ghe1d van archeologische s1tes wt het mesol1th1cum, het neollth1cum, de
bronstiJd, de IJzertiJd, de Romemse penode, en de middeleeuwen. Zeer taln]k ZIJn
vondstenclusters van llth1sch matenaal (vuursteen, wommersomkwarts1et) u1t de
preh1stone. Het grootste deel van het gebled IS momenteel m gebruik als gras- of
akkerland. Op de akkers op de hoger gelegen zones waar het pleistoceen oppervlak met
afgedekt IS ZIJn de aanwez1ge s1tes m emge mate aangetast door verploegmg. Gez1en er
geen stelle hellmgen ZIJn m het geb1ed 1s er echter wem1g mvloed van eros1e te
verwachten. In de zones waar er afdekkmg is met holocene nv1ersed1menten 1s de
verwachte bewanng van archeologische s1tes en vondsten beter. Op plaatsen met dikke
holocene afzettmgen, zoals m de loop van een laatglaciale Scheldemeander, 1s de kans
op bewanng van orgamsch matenaal reeel. Deze afzettmgen ZIJn eveneens zeer geschikt
voor natuurwetenschappeliJk onderzoek voor de reconstructie van het vroegere m1l1eu.
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BESLUIT:
Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen in het beveiligd digitaal bestand van
dezelfde datum als dit besluit, worden opgenomen in de inventaris van archeologische
zones, vermeld in artikel 4.1.1, 2°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Artikel 2. De vastgestelde inventaris van archeologische zones is in de vorm van een ·
gegeorefereerde GIS-laag beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend
Erfgoed.

Br~ssel,

2 8 JUNI 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

~--Geert BOURGEOIS
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