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

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 4.1.1, 2°;
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 me1 2014, artikel 4.1.6;
Gelet op het mm1steneel beslult van 17 JUli 2015 tot vaststelling
mventansmethodolog1e voor de mventans van archeologische zones;

van

de

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 5 september 2016 tot en met 4
november 2016 en waarvan de behandeling 1s opgenomen m het beve1llgd d1g1taal bestand
van dezelfde datum als d1t beslwt;
Gelet op het adv1es van de Vlaamse Comm1ss1e Onroerend Erfgoed van 19 Januan 2017 en
waarvan de behandeling 1s opgenomen m het beveiligd 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 Wmgevalle1' de volgende archeologische erfgoedwaarde bez1t:
De Wmgevalle1 IS een Uitloper van het valleiencomplex van DIJie-Gete-Demer, en
doorsniJdt het droge Zand1g Hageland van oost naar west. De archeologische zone omvat
een deel van de vallel met een brede vallelvloer waann z1ch een reeks van zand1ge
ruggen bevmdt, langsheen de hu1d1ge Wmge.
Deze omvat de belangriJkste cluster aan gekende vmdplaatsen wt de preh1stone m de
Wmgevalle1. De gekende vmdplaatsen ZIJn aangetroffen v1a veldkartenngen, en beperkt
onderzocht door opgravmgen.
Deze onderzoeken WIJzen op een biJZOnder
onderzoekspotentieel, met name voor de penode van het (vroeg) mesollth1cum.

BESLUIT:
Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen m het beveiligd d1g1taal bestand van
dezelfde datum als d1t besluit, worden opgenomen m de mventans van archeologische
zones, vermeld m artlkel4.1.1, 2°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013.
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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.

Brussel,

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

Geert BOURGEOIS
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