Ministerieel besluit houdende de inschrijving op de van lijst van de beschermde
archeologische zones van De Kolverenschans te ZONHOVEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND

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 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart
2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 ;
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 de besluiten van
de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24
september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en
14 oktober 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 september 2012 houdende inschrijving op het
ontwerp van lijst van De Kolverenschans als archeologische zone;
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door
Onroerend Erfgoed op datum van 26 april 2013, zoals voorgelegd aan de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
van 26 april 2013,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van 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, 27 maart 2009 en 18
november 2011:

Wegens de cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde:
- als archeologische zone
De Kolverenschans, gelegen te
ZONHOVEN, Kalverenschansweg z.n.
bekend ten kadaster:
ZONHOVEN, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 794B,797B,798B,799B,800B
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang dat de bescherming
verantwoordt, wordt als volgt omschreven :

De Kolverenschans in Zonhoven werd omstreeks 1604 door de lokale boerenbevolking
opgericht om zich te beschermen tegen rondtrekkende bendes en legers tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. De schans bleef in gebruik tot na 1713 en is een goed bewaarde
archeologische site die nog steeds waarneembaar is in het landschap. Het aanwezige
archeologische bodemarchief bevat nog waardevolle informatie over het leven op de
schans en over het leven van de lokale plattelandsbevolking in de 17de en 18de eeuw.
De Kolverenschans wordt beschermd als archeologische zone met het oog op behoud
enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.

Art. 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, 27 maart 2009 en 18 november 2011,
b) besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008,
4 december 2009, 1 april 2011, 10 juni 2011 en 22 juni 2012.
Brussel,

2 8 MEl 2013

Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

~-·· ~
Geert BOURGEOIS
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