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Ministerieel besluit tot vaststelling van de historische stadskern van
Ronse als archeologische zone
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 201 3, artikel 4.1.1, 2°, laatst gewijzigd
bij het decreet van 4 apri l 2014;
Ge let op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.6;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling
. inventarismethodologie voor de inventaris van archeologische zones;
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Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 17 augustus tot en met 15 oktober
2015 en waarvan de behandeling van de opmerkingen en de bezwaren als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 12
november 2015, waarvan de behandeling als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
BESLUIT:

Enig artikel. De 'Historische stadskern van Ronse', met de in dit artikel vermelde
erfgoedkenmerken en afgebakend zoals op het pl an in bijlage, wordt bij dit besluit
vastgesteld als archeolog ische zone.
Deze archeologische zone wordt vastgesteld met:
1ode erfgoedkenmerken:
Typologie: steden
Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
2° de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken:
De histori sche stadskern is een immense en comp lexe archeolog ische zone die het
resultaat is van een eeuwen lange intense bewoning binnen de stedelijke gren zen,
meestal een omwa lling . De stadsplattegrond kent een cumu latief karakter en
verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een
vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereducee rd e kadaster omdat dit de eerste
nauwkeurige kada sterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de
indu strialisering.
Brussel,

1 9 FEB 2016
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

