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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische
site van de schans van Niel-bij-As in As
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, artikel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1o;
Gelet op het mmisteneel beslult van 8 februan 2018 tot voorlopige beschermmg als
archeologische s1te van de schans van N!el-b!J-As m As;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden IS van 12 maart 2018 tot en met 11 apnl
2018 en waarvan de behandelmg van de opmerkmgen, bezwaren en het advJes van de
gemeente 1s opgenomen m biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, Uitgevoerd door Raap Archeologisch
AdvJesbureau m opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed en waarvan de resultaten
ZIJn opgenomen m het beschermingsdoss1er, de erfgoedwaarde van de schans van Nlel-bJjAs aantoont;
Overwegende dat de schans van Nlel-blJ-AS archeologische waarde bez1t, d1e als volgt wordt
gemotiveerd:
De schans van N!el-bl]-As werd m 1638 opgencht door de lokale boerenbevolkmg om z1ch te
beschermen tegen rondtrekkende bendes en legers tiJdens de Tachtlg]ange Oorlog. Over de
gesch1eden1s en interne structuur van schansen IS maar wem1g bekend. Doordat schansen m
fe1te 'mm1dorpen' ZIJn, bieden ze Uitzonderlijke mformat1e over het leven van de
plattelandsbevolking m de 17de en 18de eeuw. De schans van N!el-bJ]-As IS goed 1n het
landschap bewaard gebleven en werd noo1t bebouwd. Het nog bewaard gebleven
archeologisch bodemarchief 1s de voornaamste overgebleven bron van mformat1e om de
opnchtmg van en de organ1sat1e bmnen schansen te kunnen begn]pen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het OnroerenderfgoedbeslUit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
archeologische s1te:
de schans van N!el-bl]-As, Schansbroek zonder nummer m As, bekend ten kadaster: As, 2de
afdelmg, sect1e B, perceelnummers 156D en157C.
De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZiJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ d1t beslult gevoegd.
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Art. 2. De archeologische s1te heeft archeologische waarde.
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van de archeologische s1te ZIJn:
1°
de schans 1s met een rechthoekige vorm weergegeven op de Ferranskaart (1775).
OpmerkeliJk IS dat er op de schans nog 5 schanshulsJes staan aangeduid. De oudste
kadasterkaarten en de Atlas van de Buurtwegen vertonen grote geliJkenissen met de
Ferranskaart, maar er staan geen huiSJeS meer aangeduid. Op de m11ita1re kaart Depot
de la Guerre (1878) 1s de omwalling van de schans nog aan dne Zijden bewaard;
2°
het schanslichaam heeft een omvang van 61 meter biJ 51 meter en 1s ten dele
opgehoogd. Langs de randen 1s mogeliJk een deel van het schanslichaam afgeschoven.
Grote afgravmgen liJken n1et te hebben plaatsgevonden op het schanslichaam dat nu in
gebruik IS als weiland, al kan de aanwezigheld van plaatseliJke verstormgen (oude
boomgaard) n1et uitgesloten worden;
3°
u1t het booronderzoek bliJkt dat de noordoostelijke en noordwesteliJke grachten een
breedte hadden van respectleveliJk c1rca 11 meter en c1rca 16 meter. Aan de mgang
heeft de gracht een breedte van c1rca 13 meter. Ter hoogte van de zuidoosteliJke gracht
bevmdt z1ch nog een langwerpige VIJVer. De grachten ZIJn 1,5 tot 2 meter diep;
4°
ter hoogte van de noordeliJke gracht werd met bonngen de aanwez1ghe1d van een
diJklichaam vastgesteld. Aangezien de schans op een natuurliJke hellmg ligt was het
noodzakeliJk om te allen t1jde water nabiJ de schans te hebben. In de wmter was dit
waarschiJnlijk geen probleem, maar tiJdens drogere zomers kon de gracht zonder extra
voorz1enmgen volledig leegvloeien. V1a het aanleggen van dijken werd het water rond
om het schanslichaam opgevangen. Langs de oostziJde waren, gez1en de hogere llggmg,
geen diJken nod1g. U1t de diJken bliJkt alvast dat aan de waterhulshouding zeer veel
aandacht werd geschonken.

Art. 3. Voor de beschermde archeologische s1te gelden de volgende beheersdoelstellmgen:
1°
de beschermmg van de schans van Niel-biJ-As als archeologische s1te beoogt 1n de
eerste plaats een behoud m s1tu van de nog aanwezige archeologische sporen (het
bodemarch1ef);
2°
de belangn]kste bedre1gmgen waaraan deze schans kan worden blootgesteld ZIJn
bodemmgrepen en eros1e. De schans van Niel-bi]-As IS m gebruik als grasland. Door het
gebruik als grasland wordt de eros1e van het schanslichaam tot een mm1mum beperkt
en bevmdt de archeologische s1te z1ch m een stabiele s1tuat1e. Algemeen wordt dan ook
aanbevolen de hUidige grasbegroeung van de schans te handhaven en het schansterrem
zelf n1et met bomen of stru1ken te beplanten;
3°
voorallandbouwact1v1te1ten met een mgreep 1n de bodem vormen een bedreiging, zowel
voor landschappeliJke als archeologische eros1e. D1ep bewerkte grond is Immers
gevoelig voor eros1e. Aangezien de archeologische overbliJfselen zich dicht onder het
maalveld kunnen bevmden, wordt aanbevolen alle werkzaamheden met een mgreep m
de bodem te vermiJden;
4°
ook een verlagmg van het grondwaterpeil kan een bedre1gmg vormen voor het
archeologisch bodemarch1ef. BIJ een vernattmg van het geb1ed worden ook de
organische resten beter bewaard;
5°
m het oosteliJk deel van het welland ligt wel een VIJVer d1e overeenkomt met de
oosteliJke gracht van de schans. Deze VIJVer verwiJSt nog naar de oorspronkeliJke
omgrachtmg en d1ent dan ook behouden te blijven;
6°
het gebruik van een metaaldetector om archeologische vondsten met metalen
component op te sporen d1ent daarom te gebeuren door een erkende archeoloog of
door een erkende metaaldetectonst onder de autonte1t van een erkende archeoloog, en
d1t enkel m het kader van een onderzoek vanu1t wetenschappeliJke archeologische
vraagstellmg, of m functie van de opmaak of de u1tvoenng van een archeolog1enota.
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Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van de beschermde archeologische s1te ZIJn
verplicht de mstandhoudmg en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1°
het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud u1t te oefenen;
4°
onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen m geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelmgen aan de beschermde archeologische s1te moet een
toelatmg worden aangevraagd:
1o
het WIJZigen van het m1crorelief;
2°
elke handelmg d1e een aanzienliJke WiJZiging van de landschapskenmerken tot gevolg
heeft;
3°
graafwerken m functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
4°
het plaatsen van ondergrondse le1dmgen;
het aanleggen of WIJZigen van wegen en paden;
5°
6°
het aanplanten, vellen en ontstronken van bomen en stru1ken;
7°
het scheuren van grasland of het omzetten van grasland m akkerland;
het eerste d1epploegen, diepwoelen en d1epsp1tten (nameliJk het scheuren van de
8°
ploegzool zonder dat bodem naar boven wordt gebracht en omgeploegd) van akkerland
met andere woorden grondbewerkmg dieper dan 30 cm.
Er 1s geen toelating vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve1l1gmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.

Brussel,

1 8 SEP. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Bele1d en Onroerend Erfgoed,

______......,__

.......

~---Geert BOURGEOIS
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