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Betreft: Adviesvraag voorlopige bescherming Heuvelland hoogtenederzetting Kemmelberg
Geachte,
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed ontving op 4 oktober 2017 uw adviesvraag over de
voorlopige bescherming als archeologische site van de hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de
Kemmelberg. De commissie vindt het positief dat een goed gemotiveerd en uitgebreid dossier voor
advies werd voorgelegd. De commissie erkent de archeologische waarde van de site. Onderstaand
advies beperkt zich aldus tot enkele technische bemerkingen.
Wat de beheersvisie betreft vraagt de commissie verduidelijking bij beheersdoelstelling 9° inzake het
‘streven naar een open omgeving’. Het is onvoldoende duidelijk of deze doelstelling betrekking heeft
op de site zelf, die evenwel grotendeels bebost is, of inspeelt op de openheid van de percelen buiten
de beschermde perimeter. In dit laatste geval vraagt de commissie te verduidelijken waarom niet
geopteerd werd voor de afbakening van een overgangszone.
Daarnaast wijst de commissie erop dat instandhoudingsvoorschrift 5° inzake metaaldetectie
geïnterpreteerd kan worden als een verbod op metaaldetectie. Dit zou evenwel niet conform zijn met
de Code van Goede Praktijk (versie 2.0 - hoofdstuk 33) waarin het gebruik van een metaaldetector in
archeologische sites wordt geregeld. De commissie vraagt om – in overeenstemming met andere
archeologische beschermingsdossiers – het voorschrift te schrappen en volgende beheersdoelstelling
in artikel 3 van het beschermingsbesluit op te nemen: “het gebruik van een metaaldetector om
archeologische vondsten met metalen component op te sporen dient 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.”

Tot slot merkt de commissie op dat het omgevingsplan, dat als bijlage bij het inhoudelijk dossier werd
gevoegd, de beschermingen als landschap van de ‘Kemmelberg en omgeving’ en als monumenten van
de ‘Gedenkzuil Den Engel’ en de ‘Belvedère’ niet weergeeft. De commissie vraagt aldus het
omgevingsplan aan te passen.
Op basis van bovenstaande opmerkingen geeft de commissie een gunstig advies voor de voorlopige
bescherming als archeologische site van de hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kemmelberg in
Heuvelland.
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