MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF.DORPSGEZICHT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE
ORDENING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992,
22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7
december 2001 en 21 november 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2003 houdende ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en
dorpsgezichten;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 07 oktober 2004,

BESLUIT:

Artikel!. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18
december 1992, 22 februari 1995,22 december 1995, 8 december 1998,18 mei 1999,
7 december 2001 en 21 november 2003:
10 Wegens de historische, socio"culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:
- als monument:
schans van Gcrhces, bestaande uit schanslichaam, schansvijvers, beek en paraboolduin,
gelegen te
Ham (Oostham), Boskant;
bekend ten kadaster:
Leopoldsburg, 2e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 126B;
Ham, Ie afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 1470A, 1471A, 1473D, 1473G, 1473N, l473T,
1474, 1477A, 1477D2, 1477E, l477E2, 1477F, 1477M, 1477N, 1477T.

Art. 2. Het algemeen belang dat de beschenning verantwoordt, wordt door het gezamenlijk

voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke waarden gemotiveerd:
Historische, socio-culturele, volkskundige en wetenschappelijke waarde:

Het bestaan van de schans wordt archivalisch bevestigd vanaf 1622, cartografisch
vanaf de Ferrariskaart (1771-77). Het betreft een eenvoudige, landelijke
verdedigingsnederzetting, typisch voor de streek en vennoedelijk opgericht naar aanleiding
van oorlogstroebelen in de 17de eeuw, ter defensie van de lokale leefgemeenschappen
Gerhees en Geneberg. Bij de inplanting van de schans werd maximaal gebruik gemaakt van
de terreinkarakteristieken onder de vonn van drassige depressies en landduinen, die voor de
nodige beschutting zorgden. Deze elementen zijn nog op het terrein afleesbaar. Het
schanslichaam werd daarenboven nog niet archeologisch onderzocht en heeft dus een zeker
wetenschappelijk potentieel.
.

Art. 3. Met het oog op de beschenning zijn van toepassing:
A. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot

bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994).

Brussel,

Z7 MEI 2005
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN

2

