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Ministerieel besluit houdende de inschrijving op het ontwerp van lijst van de voor
bescherming vatbare archeologische zones van de kasteelsite van Wezemaal
in Rotselaar
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 ,

BESLUIT :

Artikel 1. Het ontwerp van lijst van de volgende voor bescherming vatbare
archeologische zones, wordt vastgesteld 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 kasteelsite van Wezemaal, gelegen in
Rotselaar (Wezemaal), Aarschotsesteenweg zonder nummer
bekend ten kadaster:
Rotselaar, 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 446B, 447C, 474B
zoals afgebakend op bijgevoegd plan .

Art. 2. Het wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang dat de bescherming
verantwoordt, wordt als volgt omschreven:
Het kasteel van Wezemaal bestond reeds in de 12de eeuw en heeft gedurende vele
eeuwen het dorpsgezicht van Wezemaal mee gedomineerd. De heren van Wezemaal
behoorden lange tijd tot één van de belangrijkste adellijke families binnen het
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hertogdom Brabant. Na de sloop van het kasteel in 1790 bleef de zone onbebouwd. Tot
op vandaag zijn het bovenhof en het neerhof nog herkenbaar op het terrein . De
ondergrond bevat nog heel wat archeologische sporen. Het archeologisch
bodemarchief is de enige nog resterende bron van informatie om de oorsprong en de
evolutie van het kasteel van Wezemaal verder te bepalen. De site is een belangrijke
archeologische en historische zone en dient behouden te worden als een getuige
enerzijds en met het oog op 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,
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Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

