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Bijlage E8  

Effecten op onroerend erfgoed 

 

 

1. Beschrijf de potentiële effecten van de aanvraag op onroerend erfgoed. 

 

Bij de bouw van de nieuwe installaties kunnen bodemingrepen (bv. voor het aanleggen van 

funderingen) noodzakelijk zijn. Dit is van belang in het kader van nog ongekend archeologisch 

erfgoed. Aangezien de meeste terreinen in het verleden al verhard en vergraven geweest zijn, is 

de kans op het verstoren van archeologische sporen eerder gering maar niet uit te sluiten. Ter 

hoogte van de driehoekige beboste zone kunnen mogelijks nog sporen aanwezig zijn, indien deze 

terreinen nog onverstoorde bodem bevatten. Een verder onderzoek (opmaak van een 

archeologienota) is noodzakelijk en verplicht in het kader van de vergunningsprocedure (voor 

bodemingrepen > 1.000 m² op een perceelsoppervlakte van > 3.000 m²).  

 

Het archeologisch onderzoek werd  uitgevoerd door de firma All-Archeo BVBA. Deze concludeerde 

uit het uitgevoerde landschappelijk bodemonderzoek dat er menselijke bodemingrepen blijken 

die in een recent verleden hebben plaatsgevonden.  Samen met de gekende verstoringen die reeds 

bleken uit het bureauonderzoek, leidt dit ertoe om het archeologische potentieel van het terrein 

laag in te schatten. Op het terrein blijkt in grote delen sprake te zijn van een duidelijke aantasting 

van het bodemarchief, waardoor het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend 

archeologisch vooronderzoek laag wordt ingeschat.  Omwille daarvan worden geen bijkomende 

archeologische maatrelgeen nodig geacht in het kader van de geplande werken.  

 

Vanaf de rand van het beschermde dorpsgezicht ‘Hof ter Beke’, dat gelegen is op < 500 m ten 

noorden van de site, zal het nieuwe gebouw ongetwijfeld goed zichtbaar zijn. Doordat de nieuwe 

constructies worden ingeplant op bijna dezelfde locatie als de bestaande gebouwen van ISVAG, zal 

er niets veranderen aan de context of de direct omgeving van het beschermde dorpsgezicht. Er zijn 

ook geen directe effecten op de beschermde gebouwen of gebouwen met bouwkundige waarde. 

De zichtbaarheid vanaf het beschermde kasteel wordt deels gebufferd door het omliggende 

kasteelpark en door gebouwen op het tussenliggende industrieterrein en langs de A12. De visuele 

verstoring vanuit het beschermde dorpsgezicht is hierdoor worst case een beperkt negatief effect. 

Verstoring van de beschermde erfgoedwaarden treedt niet op. 

 

Vanuit een grotere kijkafstand ten westen en zuidwesten van de site ISVAG, waar de overige 

beschermde kasteeldomeinen (Klaverblad, Hemiksemhof en Cleydaal) aanwezig zijn, kan er 

eveneens een beperkte bijkomende zichtbaarheid van de nieuwe constructies optreden. Deze 

kunnen een beperkte visuele verstoring veroorzaken daar waar er onvoldoende buffering door 

opgaand groen aanwezig is. Ook op deze locaties zullen de erfgoedwaarden en de context van deze 

erfgoedelementen evenwel niet gewijzigd worden door het project, zodat de effecten op de 

erfgoedwaarden verwaarloosbaar zijn. 

 

 

2. Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van de aanvraag op het onroerend erfgoed 
te voorkomen of te beperken. 

 

Zoals in punt 1 hierboven beschreven zullen de effecten van de geplande activiteiten op het 

onroerende erfgoed te verwaarlozen zijn. Naast het feit dat er door de specifieke keuze inzake de 
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architectuur van het gebouw wordt beoogd om een positieve “landmark” te vormen in de 

omgeving, zijn er daarom geen bijkomende maatregelen in dit kader voorzien. 

 

 

3. Motiveer waarom de effecten op onroerend erfgoed al dan niet aanzienlijk zijn. 

 

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld 

in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van 

de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening). 

 

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing 

van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een 

milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen 

fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben. 

Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met de maatregelen die u hebt vermeld bij vraag 

2. 

 

Deze vraag is strikt genomen niet van toepassing maar voor de duidelijkheid worden hieronder 

toch samenvattend de effecten van het aangevraagde project inzake onroerend erfgoed 

beschreven.  

 

In het bijgevoegde MER werden in het deel “overige disciplines” de effecten op landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie geëvalueerd en beoordeeld (zie deel IX, punt 6.3., p. IX.221 

e.v.). Hierbij werden zowel de exploitatiefase als de aanleg- en afbraakfase beschouwd. 

 

Voor de exploitatiefase werden de visuele effecten en effecten op de belevingswaarden door de 

verlichte, nieuwe gebouwen met bijzondere architectuur, vanuit de directe omgeving van ISVAG 

(en vanaf de A12) zowel beperkt negatief als beperkt positief beoordeeld. 

 

Vanaf de beschermde dorpsgezichten (kasteeldomeinen Hof ter Beke, Klaverblad en 

Hemiksemhof) en het beschermde landschap (domein Cleydaal) zijn de visuele effecten vanuit 

sommige kijkrichtingen beperkt negatief. De erfgoedwaarden, de contextwaarden en de directe 

omgeving van deze beschermde zones blijven ongewijzigd, waardoor de effecten op de 

erfgoedwaarden verwaarloosbaar zijn. 

 

In de aanleg- en afbraakfase zijn de effecten verwaarloosbaar ten aanzien van de landschaps-

structuur. Ze zijn mogelijks gering positief na afbraak van de bestaande gebouwen en groene 

inrichting van de vrijgekomen terreinen.  

 

De effecten op het archeologisch erfgoed zijn verwaarloosbaar, indien verder vooronderzoek 

(opgelegd bureauonderzoek, eventueel gevolgd door bv. proefsleuvenonderzoek) wordt 

uitgevoerd. 

 

De evaluaties in het MER geven aan dat er zich verder geen milderende maatregelen aandienen. 

ISVAG heeft wel de opdracht gegeven om een archeologienota te laten opmaken door een terzake 

erkende deskundige. Deze nota is ook bijgevoegd in bijlage B32 van deze aanvraag. 


