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Ministerieel besluit tot inschrijving van de middenneolithische site op de
Hermansheuvel in Bekkevoort (Assent) op de lijst van de beschermde
archeologische zones
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

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 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden
van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17
oktober 2014;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende de inschrijving op het ontwerp van lijst
van de voor bescherming vatbare archeologische zones van de middenneolithische site op de
Hermansheuvel in Bekkevoort (Assent);
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende bezwaren door Onroerend
Erfgoed op datum van 3 oktober 2014, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 7
oktober 2014,

BESLUIT:

Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 juni 1993
houdende bescherming van het archeologisch patrimonium:
Wegens de cultuurhistorische en de wetenschappelijke waarde als archeologische zone:
De middenneolithische site op de HermansheuveL gelegen in
Bekkevoort !Assent), Struikstraat zonder nummer
bekend ten kadaster:
Bekkevoort, 2de afdeling, sectie G, perceelnummers 19C2. 19F2, 19G2. 19H2, 19K2. 19W en 20B2
zoals afgebakend op bijgevoegd plan.
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Art. 2. Het wetenschappelijk en het cultuurhistorisch belang dat de bescherming verantwoordt.
wordt als volgt omschreven:
Op de Hermansheuvel in Assent werd circa 6000 jaren geleden een aardwerk uit de
middenneolithische Michelsbergcultuur aangelegd. Er zijn momenteel slechts drie gelijkaardige
middenneolithische aardwerken gekend in Vlaanderen. De grachtstructuren van het aardwerk zijn
goed bewaard gebleven in de bodem. samen met grote hoeveelheden keramiek en lithi sch
vondstmateriaaL De aan leg van dergelijke structuren betekende een grote investering voor deze
vroege landbouwgemeenschappen en namen ongetwijfeld een belangrijke plaats in hun leefwereld
in. Er zijn tevens verschillende activiteitenzones herkenbaar in de verspreiding van de
oppervlaktevondsten,
wat
op
een
goede
bewaringtoestand
w ijst
en
zeldzame
onderzoeksmogelijkheden biedt. Deze site vormt een uiterst waardevolle bron van informati e rond
vele aspecten van het leven en handelen van de mens uit deze periode. De site is dan ook een
belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden te worden 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:
al 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.
bl besluit van de Vlaamse Regering van 20 apri l 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,

0 2 MAARf 2015
De Vlaamse minister van Buiten lands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

