Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve
bescherming als archeologische site van een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de
Kernmeiberg in Heuvelland (Kemmel, Dranouter en Loker)

Provme~e:

West-Vlaanderen

Gemeente: Heuvelland, 4de afdelmg, sect1e A- 6de afdelmg, sect1e B -7de afdeling, sect1e B
Dossiernummer: 4.001/33039/110.1

ObJectnummer: 4.04/33039/101.1

OmschriJVIng:
Een hoogtenederzetting uit de IJZertiJd op de Kemmelberg, Kemmelbergweg, Kleme Kemmelstraat,
Klokhofweg en Lokerdreef

MIJ bekend om gevoegd te worden biJ het beslult van heden:

Brussel,

1 8 SEP. 2018
De Vlaamse mm1ster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

1. Adviezen uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige bescherming
1.1.

Adviezen uitgebracht door de departementen en agentschappen van de
beleidsdomeinen Omgeving, MOW en LV

1.1.1. Bele1dsdomem Omgeving
Het adv1es werd gevraagd op 4 oktober 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten advies Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.

1.1.2. Bele1dsdomem Mob111te1t en Openbare Werken
Het advies werd gevraagd op 4 oktober 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de bescherming van het
onroerend goed. In u1tvoenng van art1kel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adviezen gunstig.

1.1.3. Bele1dsdomem Landbouw en V1ssen1
Het advies werd gevraagd op 4 oktober 2017.
Het departement noch de agentschappen brachten adv1es Uit over de beschermmg van het
onroerend goed. In u1tvoenng van artikel 6.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet ZIJn de
adv1ezen gunstig.

1.2.

Advies uitgebracht door de betrokken gemeente Heuvelland

Het adv1es werd gevraagd op 4 oktober 2017.
Gemeente Heuvelland
Het college van Burgemeester en Schepenen bracht geen adv1es Uit over deze bescherming.
In u1tvoenng van artikel 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet IS het adv1es gunstig.

1.3.

Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het adv1es werd gevraagd op 4 oktober 2017.
De VCOE bracht op 16 november 2017 een gunstig adv1es u1t over de bescherming van het
onroerend goed. Het adv1es maakt Integraal deel Uit van het bescherm1ngsdoss1er.
Behandeling van het adv1es:
De comm1ss1e vraagt verduideliJking biJ beheerdoelstelling go 'mzake het streven naar een open
omgevmg'. Het IS n1et duideliJk of dit slaat op de s1te zelf of op de percelen buiten de
beschermde penmeter.

Pagma 2 van 4

De commissie Wijst erop dat mstandhoudmgsvoorschnft 5° mzake metaaldetectie
gemterpreteerd kan worden als een verbod op metaaldetect1e. D1t 1s n1et conform met de Code
van Goede PraktiJk (vers1e 2.0 - hoofdstuk 33), waann het gebruik van een metaaldetector m
een archeologische s1te wordt geregeld.
De comm1ss1e merkt op dat het omgev1ngsplan dat als biJlage biJ het InhoudeliJk doss1er werd
gevoegd de beschermmgen als landschap van de 'Kemmelberg en omgevmg' en als
monumenten van de 'Gedenkzuil Den Engel' en de 'Belvédère' n1et weergeeft.
Conclus1e: het adv1es heeft mvloed op het mhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit. Het
InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbeslu1t werden als volgt aangepast:
In het mm1steneel beslult wordt aan beheerdoelstelling go volgend verduideliJkend element
voor de topzone
toegevoegd:
In het mhoudeliJk doss1er 3.1 Beheerdoelstellingen voor het onroerend goed wordt volgende
ZIJn geschrapt: 'Metaaldetect1e 1s net als op andere beschermde s1tes, zonder meer verboden.'
en vervangen door: 'Metalen archeologische vondsten d1e z1ch onmiddelliJk onder het maa1veld
m de bodem bevmden kunnen van belang ZIJn voor de kenn1s van de beschermde
archeologische s1te. De Code van Goede PraktiJk (vers1e 2.0) stelt daarom m hoofdstuk 33 dat
een erkende metaaldetectonst geen vondsten kan opsporen m beschermde archeologische
s1tes. Het gebruik van een metaaldetector om archeologische vondsten met metalen
component op te sporen d1ent daarom te gebeuren door een erkende archeoloog of door een
erkende metaaldetectonst onder de autonte1t van een erkende archeoloog, en d1t enkel 1n het
kader van een onderzoek vanu1t wetenschappelijke vraagstelling, of 1n functie van de opmaak
of de u1tvoenng van een archeolog1enota.'
In het m1n1steneel beslult art1kel '4 wordt 5°: 'er voor zorgen dat er geen metaaldetectie wordt
Uitgevoerd op de terre1nen van het beschermd goed;' vervangen door 'het gebruik van een
metaaldetector om archeologische vondsten met een metalen component op te sporen d1ent
te gebeuren door een erkende archeoloog of door een erkend metaaldetectonst onder de
autonte1t van een erkend archeoloog en d1t enkel 1n het kader van een onderzoek vanu1t
wetenschappeliJke vraagstelling, of m functie van de opmaak of de u1tvoenng van een
archeolog1enota;'
De beschermmgen als monument van de 'Gedenkzuil Den Engel' en de 'Belvédère' ZIJn nu op
het omgevmgsplan aangeduid. Omdat de oppervlakte van de bescherming als landschap van
'de Kernmeiberg en omgevmg' dermate groot 1s en ver bulten de penmeter van de
archeologische s1te valt IS het grafisch n1et mogeliJk om be1de tegeliJk aanvaardbaar voor te
stellen.

1.4.

Conclusie voorafgaand aan de voorlopige bescherming

De Uitgebrachte advlezen hebben mvloed op het InhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het InhoudeliJk doss1er en het beschermmgsbesiUit werden als volgt
aangepast:
1. Beheerdoelstelling go van het mm1steneel beslult werd verduideliJkt.

2. Zowel 1n het mhoudeiiJk doss1er als 1n het mm1steneel beslult werd de omgang met
metaaldetectie aangepast en verwoord volgens de bepalmgen 1n de Code van Goede PraktiJk
(vers1e 2.0, hoofdstuk 33).
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3. De beschermmgen als monument van de 'Gedenkzuil Den Engel' en de 'Belvédère' werden
op het omgevmgsplan aangeduid. De beschermmg als landschap van 'de Kernmeiberg en
omgevmg' kon grafisch n1et volledig aangeduid worden.

2. Adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige bescherming en voorafgaand
aan de definitieve bescherming
Openbaar onderzoek en hoorrecht
De gemeente Heuvelland organiseerde het openbaar onderzoek van 25 Januan 2018 tot 24
februan 2018.
TiJdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren 1nged1end. Het proces-verbaal dat de
stad opstelde over het openbaar onderzoek maakt mtegraal deel Uit van het
bescherm1ngsdoss1er.

3. Conclusie
De advlezen en bezwaren Uitgebracht na de voorlopige beschermmg en voorafgaand aan de
defm1t1eve bescherming hebben geen Invloed op het mhoudeliJk doss1er en het
beschermmgsbeslu1t. Het mhoudeiiJk doss1er noch het beschermmgsbesiUit werden aangepast.
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