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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische
site van de grafheuvelgroep in Mol (Postel)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepalmg van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, art1kel 6, 1°;
Gelet op het mm1steneel beslult van 8 februan 2018 tot voorlopige beschermmg als
archeologische s1te van de grafheuvelgroep m Mol (Pastel);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 27 februan tot en met 28 maart 2018
en waarvan de behandeling IS opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het karterend en evaluerend onderzoek op de grafheuvelgroep van Pastel,
Uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen
1n het beschermmgsdoss1er, de erfgoedwaarde van de s1te aantoont;
Overwegende dat de grafheuvelgroep van Postel archeologische waarde bez1t d1e als volgt
wordt gemotiveerd:
In de Antwerpse en Limburgse Kempen 1s een relatief groot aantal Vindplaatsen
(nederzettingen, akkercomplexen, grafvelden) u1t de metaaltiJden en IJZertiJd gekend. Deze
komen echter m de meeste gevallen aan het licht 1n het kader van preventlef onderzoek biJ
bouwwerken, en komen dan ook meestal 1n een 'versnipperde' toestand aan het licht. Veel
van deze s1tes ZIJn ook sterk aangetast door het vroegere landgebruik als akker of door
vroegere bouwwerkzaamheden. Sites waar 1n de topografie de aanwezige grafheuvels nog
duideliJk z1chtbaar en gaaf bewaard ZIJn, ZIJn heel schaars.
De grafheuvelgroep van Postel IS dan ook UitzonderliJk goed bewaard, zowel qua topografie
als bodemkundige bewanng. Bovendien 1s de ru1mere landschapsarcheolog1sche context
eveneens van groot belang, met de nabiJheld van andere gedocumenteerde grafheuvels en
Celtic F1elds. Het grafveld maakt dan ook deel u1t van een relatief goed bewaard preh1stonsch
'foss1el' landschap, wat het onderzoekspotent1eel en de erfgoedwaarde van de s1te uiteraard
sterk vergroot. De s1te heeft dan ook om deze redenen een belangnjke archeologische
waarde,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassmg van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen defm1t1ef beschermd als
archeologische s1te:
grafheuvelgroep van Postel1n Mol, BergeyksediJk zonder nummer, bekend ten kadaster: Mol,
2de afdelmg, sect1e A, perceelnummers 18 FS, 18 H4, 18 K4, 18 N4 en 18 P4.
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De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de def1n1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit beslult gevoegd.

Art. 2. De archeologische s1te heeft archeologische erfgoedwaarde.
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van· de archeologische s1te ZIJn:
Naast de 1n de topografie bewaarde grafheuvels toont het onderzoek 1n het gebied eveneens
een goede bodemkundige bewanng aan. Andere tussen de grafheuvels gelegen
grafstructuren of andere sporen zullen naar verwachting dan ook goed bewaard ZIJn. Naast
sporen ZIJn naar verwachtmg ook archeologische artefacten, biJVoorbeeld biJgiften biJ de
graven, aanwezig.

Art. 3.Voor de beschermde archeologische s1te gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1°
de beschermmg van de grafheuvelgroep van Postel als archeolod1sche s1te beoogt 1n de
eerste plaats een behoud m sttu van de nog aanwezige archeologische relicten en
sporen (het bodemarch1ef). D1t omvat Uiteraard de nog op het terrem Zichtbare
grafheuvels, maar ook het bodemarchief tussen en rond de grafheuvels. H1er kunnen
1mmers nog een groot aantal archeologische elementen zoals grafstructuren (m de vorm
van greppels of palenkransen) waann mogeliJk nog biJZettingen met menseliJke resten
en archeologische obJecten (biJVOorbeeld biJgiften biJ de begravmgen), randstructuren
van het grafveld, enzovoort bewaard ZIJn;
2°
de belangn]kste waarde van archeologische s1tes, hun kenn1spotent1eel, wordt zonder
u1tzondenng gereduceerd biJ een omzettmg naar een ex situ-archief. In situ-bewanng
1s dan ook de emge man1er om het kenn1spotent1eel van s1tes op lange termiJn te
VriJWaren. Ind1en Ingrepen toch n1et vermeden kunnen worden, moet het
kenn1spotent1eel van de archeologisch beschermde s1te omgezet worden naar kenn1s
door middel van wetenschappeliJk onderzoek. Aangezien opgraven het vermet1gen van
alle 1n de bodem opgeslagen mformat1e betekent, 1s een hoge kwaliteit van eventueel
preventlef onderzoek van zeer groot belang, biJ uitstek biJ beschermde s1tes.
Doorgedreven verwerking en publicatie ZIJn noodzakeliJk om ex sttu het
kenn1spotent1eel van de in sttu-bewanng zo goed mogeliJk te benaderen en ZIJn dus
eveneens essentieel. BIJ eventueel preventlef archeologisch onderzoek moet dan ook
getracht worden de n1euw verworven kenn1s max1maal 1n te passen 1n het geheel van
de reeds aanwezige kenms over de zone en ZIJn omgeving, en de kenn1s van dergeliJke
grafvelden en de protoh1stonsche bewonmgsgesch1eden1s van de Kempen en
Vlaanderen;
3°
bmnen de beschermde zone moet het streefdoel ZIJn om 1n het kader van noodzakeliJke
ontwikkelingen, de Ingrepen 1n de bodem tot een absoluut mm1mum te beperken en
geen reliefWIJZigmgen u1t te voeren. Daarenboven moet er gestreefd worden om schade
aan de aanwezige grafheuvels door het hu1d1ge of toekomstige landgebruik te
vermiJden. D1t betekent dat onder andere schade aan de grafheuvels door wmdvallen
d1ent te worden vermeden. Idealiter worden de aanwez1ge bomen op de grafheuvels
dan ook verWIJderd door kappmg (waarbiJ dus de wortelstronken p1et worden
verWIJderd), worden geen n1euwe bomen of struiken aangeplant, en wordt n1euwe
boomopslag tiJdig verWIJderd. Het afplaggen of frezen binnen de zone van de
beschermingsterrein 1n functie van natuur- of andere doelstellingen dient te worden
vermeden, en te worden vervangen door een gencht maalbeheer of chopperen. BIJ
voorkeur worden geen zware machmes mgezet op het terrem, zeker n1et 1n comb1nat1e
met natte omstandigheden. Transport over de grafheuvels dient eveneens te worden
vermeden;
4°
door het aanbrengen van afWIJkende vegetatie (voorbeeld gras) op de grafheuvels kan
het grafveld ook v1sueel 1n het landschap geaccentueerd worden. Eventueel kan op de
site en1ge duiding voorz1en worden door een mfopaneel;
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.5°

6°

7°

het booronderzoek ter plaatse toonde een zeer goede bodemkundige bewaring, zonder
echter een noemenswaardige afdekking. Dit betekent dat ook vrij oppervlakkige
bodemingrepen al grote schade aan het archeologisch bodemarchief kunnen
aanbrengen;
metalen archeologische vondsten die zich onmiddellijk onder het maaiveld in de bodem
bevinden kunnen van belang zijn voor de kennis van de beschermde archeologische
site . De Code van Goede Praktijk (versie 2.0) stelt daarom .in hoofdstuk 33 dat een
erkende metaaldetectorist geen vondsten kan opsporen in beschermde archeologische
sites;
·het gebruik van een metaaldetector om archeologische vondsten met metalen
component op te sporen dient daarom te gebeuren door een erkende archeoloog of
door een erkende metaaldetectorist onder de autoriteit van een erkende archeoloog, en
dit enkel in het kader van een onderzoek vanUit wetenschappelijke archeologische
vraagstelling, of in functie van de opmaak of de uitvoering van een archeologienota .

Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van de beschermde archeologische site zijn
verplicht de instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te
1o
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind
of water;
2°
de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3°
regulier onderhoud uit te oefenen;
4°
onmiddellijk passende Consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van
nood.
Art. 5. Voor de volgende handelingen aan de beschermde archeologische site moet een
toelating worden aangevraagd:
1°
het wijzigen van het microreliëf;
2°
elke handeling die een aanzienlijke wijziging van de landschapskenmerken tot gevolg
heeft, met uitzondering van cultuurgewassen, onder meer voor de landbouw, en
tuinbeplanting;
3°
graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen ofheropbouwen van constructies;
4°
het plaatsen van ondergrondse leidingen;
het aanleggen of Wijzigen van wegen en paden;
5°
6°
het aanplanten, vellen en ontstronken van bomen en struiken;
7°
wijzigen van de grondwatertafel;
8°
zones voor grondverbetering of opslag van aarde en tijdelijke werfinrichtingen.
Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en ·
beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.
Brussel,

17 JULI 2018
De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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