~I

'1'.NE I Z010

Ministerieel besluit houdende inschrijving op de lijst van de beschermde archeologische
zone Basiliek O.L.V.- Geboorte en omgeving in TONGEREN

DE VLAAMSE MlNISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
lNBURGERlNG, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervonning der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § I, I, 7 ;
Gelet op decreet van 30 juni 1993 houdende beschenning van het
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,28
februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2009 houdende vaststelling
van een ontwerp van lij st van voor beschenning vatbare archeologische
zone Basiliek O.L.V-Geboorte en omgeving te Tongeren;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door het agentschap Ruimte en Erfgoed van 18 maart 2010, zoals
voorgelegd aan de de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van 19 maart 2010;

BESLUIT:

Artikel 1. Overeenkomstig het decreet van 30 juni 1993 houdende beschenning van het
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10
maart 2006 en 27 maart 2009, wordt ingeschreven op de lijst van de beschennde
archeologische monumenten en zones, zoals afgebakend op bijgaand plan:

Wegens het cultuurhistorisch en wetenschappelijk belang
- als archeologische zone:
Basiliek O.L.V.-Geboorte en omgeving, gelegen te
Tongeren (Tongeren), Graanmarkt; Grote Markt; Kloosterstraat ; Maastrichterstraat ; OnzeLieve-Vrouwestraat ; Stadhuisplein ;
bekend ten kadaster:

Tongeren, Ie afdeling, sectie C, perceelnummers 955M, 956A2/DEEL, 956V, 956Y, 957H,
957K, 957L, 958N, 958P, 959F, 960, 961, 962B, 963/03, 963G, 967/02, 967E, 969A, 970A,
976/2, 976C, 978A2.

Artikel. 2. Het wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang dat de bescherming
verantwoordt, wordt als volgt omschreven:

De ondergrond onder en rond de O.L.V.- Basiliek van Tongeren herbergt naast sporen van
een luxueuze Romeinse stadswoning (daterend uit de 2de en 3de eeuw na Chr.) met
zekerheid één van de oudste bisschopskerken van West-Europa (daterend uit de 4de eeuw
na Chr.). De ganse zone is zonder twijfel één van de belangrijkste archeologische sites in
Europa voor wat betreft onze kennis over de ontwikkeling en de verdere evolutie van het
eerste christendom in Europa. Het is een periode waarover bijzonder weinig is gekend en
ook de materiële resten erg schaars zijn. De chronologische continuïteit in de stratigrafie
van restanten van kerkgebouwen in het opgegraven areaal bewijst dat de ganse zone sinds
de 4de eeuw onafgebroken als cultusplaats fungeerde en zo een unieke en uitstekend
bewaarde getuigenis is van de continue overgang van de Romeinse naar de middeleeuwse
periode. De site is dan ook een belangrijke archeologische zone en dient behouden te
worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

Artikel. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:

De beschermingsvoorschriften en erfdienstbaarheden vermeld in:
a) het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium,
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart
2009,
b) 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, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003,23 juni 2006 en 9 mei 2008.

Brussel,

1 4 MEI 2010
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert BOURGEOIS
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