VLAAMSE COMMISSIE
ONROEREND ERFGOED
ADVIES VCOE 2017|034 VAN 22 MEI 2017
OVER DE VOORLOPIGE BESCHERMING ALS ARCHEOLOGISCHE SITE VAN DE HOOGTENEDERZETTING
UIT DE IJZERTIJD OP DE KESSELBERG IN LEUVEN EN HOLSBEEK, NAAR AANLEIDING VAN DE
ADVIESVRAAG VAN MINISTER GEERT BOURGEOIS VAN 5 MEI 2017
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, rechtsgeldig samengesteld, brengt op 22 mei 2017 volgend
advies uit:
1.

De VCOE ontving op 5 mei 2017 een adviesvraag van Geert Bourgeois, minister-president van de
Vlaamse Regering en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over de voorlopige
bescherming als archeologische site van de hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kesselberg
in Leuven en Holsbeek. De commissie spreekt zich in voorliggend advies uit over de documenten
in het kader van de voorlopige bescherming met name (a) het ministerieel besluit tot voorlopige
bescherming, (b) de fotoregistratie, (c) het afbakeningsplan en (d) het beschermingsvoorstel.

2.

Artikel 1 van het ministerieel besluit legt de bescherming vast als archeologische site van “een
hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kesselberg” en verwijst naar het afbakeningsplan en de
fotoregistratie die als bijlagen bij het beschermingsbesluit werden gevoegd.
De commissie vindt het positief dat voorliggende bescherming rechtsreeks voortvloeit uit de
resultaten van verschillende waarderende en evaluerende archeologische onderzoeken. De
geschiedenis van dit onderzoek wordt duidelijk geschetst in het inhoudelijk dossier. Het is tevens
positief dat daarbij melding wordt gemaakt van de verschillende bodemingrepen die
plaatsvonden op het terrein. De commissie vraagt aan het inhoudelijk dossier wel nog een
duidelijke overzichtskaart toe te voegen met situering van de vermelde bodemingrepen en
verstoringen, alsook van de erfgoedelementen en erfgoedkenmerken. Deze worden momenteel
op verschillende kaarten geïllustreerd, die vaak anders georiënteerd zijn. Hierdoor is het moeilijk
af te leiden hoe de voorgestelde afbakening tot stand gekomen is en zich verhoudt tot de
besproken elementen.

3.

Artikel 2 van het ministerieel besluit verwijst naar de archeologische waarde die de bescherming
verantwoordt. De commissie merkt op dat deze beschrijving niet overeenkomt met de
beschrijving zoals opgenomen in het inhoudelijk dossier (pag. 8). De beschrijving van de
archeologische waarde betreft eerder een motivering voor het beschermingstype (zoals
opgenomen in het inhoudelijk dossier op pag. 9).
Artikel 2 van het ministerieel besluit beschrijft tevens de aanwezige erfgoedkenmerken en
erfgoedelementen. Ook hier merkt de commissie op dat de beschrijving niet overeenkomt met de
beschrijving zoals geformuleerd in het inhoudelijk dossier (pag. 5-7). De opgenomen beschrijving
betreft met name een evaluatie van de erfgoedwaarden (zoals opgenomen in het inhoudelijk
dossier op pag. 8). De commissie vraagt om voor de duidelijkheid de beschrijvingen van de
archeologische waarde en de erfgoedkenmerken en -elementen af te stemmen op deze uit het
inhoudelijk dossier.
Wat betreft de evaluatie van de erfgoedwaarden wenst de commissie aanvullend op te merken
dat Vlaanderen relatief klein is als vergelijkingsgebied voor dergelijke sites. Er zou aldus
uitgebreider verwezen kunnen worden naar de internationale context.
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4.

De beheersdoelstellingen zijn opgenomen in artikel 3 van het ministerieel besluit. De commissie
ondersteunt deze beheersvisie.

5.

Artikel 4 van het ministerieel besluit formuleert de voorschriften voor instandhouding en
onderhoud van de te beschermen archeologische site. De commissie ondersteunt de generieke
voorschriften maar vraagt voorschrift 5° inzake het behoud van het microreliëf te schrappen. Het
wijzigen van het microreliëf wordt immers reeds als toelatingsplicht opgenomen onder artikel 5
van het beschermingsbesluit.

6.

Artikel 5 somt de toelatingsplichtige handelingen op. De commissie ondersteunt de
toelatingsplichten.

7.

Op basis van bovenstaande argumentatie en opmerkingen geeft de commissie een gunstig advies
voor de voorlopige bescherming als archeologische site van de hoogtenederzetting uit de ijzertijd
op de Kesselberg in Leuven en Holsbeek.

Namens de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed,

Michiel Deweirdt
Voorzitter
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