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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)

1

2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016J226
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Lier, Mechelsesteenweg
Bounding box: punt 1 (NW) – X 161619,651
Punt 2 (ZO) – X 161789,128

Y 200863,674
Y 200749,564

Kadaster: Lier, afdeling 3, sectie E, perceel 643p (partim)
Oppervlakte projectgebied: 18.046 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

14 september 2016 t.e.m. 4 december 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Er zijn geen duidelijke verstoringen gekend.

2.1.2. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
Er is geen archeologische voorkennis van dit terrein gekend.

2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Wat is de impact van de geplande werken?

Er zijn geen randvoorwaarden.
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De aanvraag betreft het ontwikkelen van een KMO-zone waarbij 20 KMO-units en een
gemeenschappelijk meterlokaal (47m²) zullen opgericht worden. Hiervoor zal 14.797m² van het terrein
ontbost worden. Er zullen twee gebouwen tegenover elkaar gebouwd worden, namelijk Blok A
(4091m²) en Blok B (3131 m²). De totale oppervlakte zal dan 7269 m² bedragen. De vloerplaat zal voor
een verstoring van ca. 50-60cm onder het maaiveld zorgen. Ter hoogte van de kolommen zullen
funderingsputten voorzien worden tot de vaste ondergrond op ca. 100m –Mv. Het kolommengrid is
12x5 m. De nutsleidingen worden ook op deze maximale diepte geplaatst. Septische putten en
regenwaterputten worden op 350 cm onder het maaiveld geplaatst. Bemaling wordt altijd opgenomen
in het lastenboek, maar is mogelijk niet van toepassing bij uitvoering indien het grondwaterpeil laag
staat.
Er wordt 6585 m² nieuwe verharding voorzien. Deze zal uitgevoerd worden in asfaltering voor de
brandweg en in waterdoorlaatbare klinkerverharding voor de parkeerplaatsen. Er dient rekening
gehouden te worden met een verstoring van ca. 50 cm onder het maaiveld.
Er wordt 4192 m² groenzone voorzien. Deze groenzone zal deels bestaan uit reeds bestaande
onaangeroerde begroeiing. De rest wordt nieuw aangelegd. Er zal 701 m² als groenscherm voor de
Lachenebeek en het wandelpad met erfdienstbaarheid aan de zuidzijde voorzien worden. De overige
970 m² groenzone zal langs de oost- en westzijde van de gebouwen aangelegd worden. Met
uitzondering van de ontbossing gebeurt hier een zeer beperkte ingreep.
In het noorden bevindt zich een Fluxysleiding. Hier dient aan beide zijden een zone vrij te blijven van
15m.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand. (Mertens-Architecten 2016)
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Figuur 5: Funderings- en rioleringsplan. (Mertens-Architecten 2016)
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Figuur 6: Grondplan Blok A en snede. (Mertens-Architecten 2016)
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Figuur 7: Funderingsplan Blok A en snedes. (Mertens-Architecten 2016)
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Figuur 8: Grondplan Blok B. (Mertens-Architecten 2016)

9

Figuur 9: Funderingsplan Blok B. (Mertens-Architecten 2016)
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2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal, maar dit leverde geen resultaten
op4. Ook de luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Lier. Ten noorden en westen ligt de Mechelsesteenweg en
ten zuiden loopt de Lachenebeek. Langs de oostzijde van het perceel wordt het terrein begrensd door
het bedrijventerrein van Vosschemie. Het projectgebied is momenteel bebost. De noordzijde van het
terrein wordt begrensd door de infrastructuur van Fluxys. Deze groenzone en infrastructuur bevinden
zich op het resterende deel van het perceel.

Figuur 10: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein vrij vlak is. In het noorden ligt het
maaiveld iets hoger, namelijk ca. 6,7 m TAW, waarna het zuidwaarts varieert tussen 5,8 en 6,1m TAW.
Het west-oost profiel toont eveneens een variatie tussen ca. 5,6 en 6,2m TAW, maar meer naar het
oosten toe stijgt dit licht naar 6,5-6,9m TAW.

Figuur 11: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 12: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 4-7 m
TAW bevindt. Het projectgebied ligt duidelijk in een lager gelegen valleigebied. Ten zuiden, westen en
noorden kunnen duidelijk de Lachenebeek en Babbelsebeek onderscheiden worden. De Lachenebeek
komt in het zuiden uit in de Grote Nete.

Figuur 13: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de Zandstreek gelegen. Op de bodemkaart valt het projectgebied volledig onder
bebouwde zone (OB). Ten noorden bevindt zich een groeve en ten zuiden sterk vergraven gronden. In
de buurt bevinden zich nog matig natte lichte zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B horizont (Pdc), natte lichte zandleembodems zonder profiel (Pep), zeer natte
zandleembodems zonder profiel (Lfp) en uiterst natte zandleembodems zonder profiel (Lgp).
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Figuur 14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Boom en meer
bepaald het Lid van Putte. Deze bestaat uit zwartgrijze klei, is silthoudend en bevat veel organisch
materiaal.

Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3a waarbij zich
Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden .

Figuur 16: Uitleg type 3a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 17: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 18: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit loofbos.

Figuur 19: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont landbouwgebied in het noorden en nattere gronden in het zuiden nabij de
Lachenebeek. De Mechelsesteenweg was reeds aanwezig.

Figuur 20: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 zijn enkele onbebouwde percelen te zien. Ten zuiden wordt de
Lachenebeek als een zeer kronkelende waterloop weergegeven.

Figuur 21: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 22: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Het gebied moet
waarschijnlijk iets meer noordwaarts gesitueerd worden, maar toont duidelijk een onbebouwde zone
in het noorden en een moerassige zone in het zuiden nabij de Lachenebeek.

Figuur 23: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont een braakliggend deel in het noorden en in het zuiden serreteelt. In de
noordoostelijke hoek ligt mogelijk nog een deel van een gebouw op het projectgebied.

Figuur 24: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Tussen 1979 en 1990 werd het terrein bebost. In 2012 werd het terrein ten noorden van het
projectgebied ontbost en kreeg het haar huidig uitzicht.

Figuur 25: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied. De interessante sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen bevinden zich echter
allemaal op de hoger gelegen zones in de omgeving.
-

Locatie 113200: Op basis van cartografische gegevens zou hier een site met walgracht
bevonden hebben.

-

Locatie 152204: In 2009 werden bij controle van de werken een gebouwplattegrond, 6 losse
paalsporen en een greppel uit de IJzertijd aangetroffen.

-

Locatie 165650, 165611, 165648, 165645, 165871: Hier bevinden zich bunkers van de KWLinie. De bunkers ter hoogte van locatie 165611 en 165871 werd afgebroken.

-

Locatie 152216: Tijdens een archeologisch onderzoek in 2009 werden bij de metaaldetectie 12
loden kogels en 2 koperen kogelhulzen gevonden.

-

Locatie 103591: Op basis van cartografische bronnen zou hier een 17de-eeuwse site met
walgracht bevonden hebben.

-

Locatie 105644: Tijdens een veldprospectie in 2002 werd een niet nader dateerbare
vondstenconcentratie aardwerk gevonden.

-

Locatie 103573: De Helderhoeve zou teruggaan op een 17de-eeuwse site met walgracht.

-

Locatie 152217: In 2009 werden bij controle van de werken een kuil en greppel aangetroffen
die vermoedelijk in de vroege Middeleeuwen geplaatst kunnen worden.

-

Locatie 105645: Tijdens een veldprospectie in 2002 werd handgevormd aardewerk
aangetroffen en een stuk van een eenlobbige blauwe armband uit glas uit de IJzertijd.

-

Locatie 103663: Het Hof van Lachenen gaat terug op een site met walgracht uit de late
Middeleeuwen.

-

Locatie 103666: De Waterschranshoeve gaat terug op een 18de-eeuwse site met walgracht.

-

Locatie 103660: Kasteel Ringenhof gaat terug op een 18de-eeuwse site met walgracht.

-

Locatie 100886: Tijdens een mechanische prospectie in 2006 werden verschillende vondsten
aangetroffen waaronder een ongeretoucheerde kling en mediaal fragment van
federmesserspits uit het finaal-paleolithicum, een klingetje uit het mesolithicum, aardewerk
uit de late Middeleeuwen en niet dateerbaar glas.

-

Locatie 103129: Op basis van cartografische bronnen bevond zich hier een 17de-eeuwse
herberg.
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Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2014)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de tot het
midden van de 20ste eeuw onbebouwd was. Het zuidelijk deel was zeer nat en moerassig terwijl het
noordelijk deel als landbouwgrond werd gebruikt. In hoeverre oudere periodes aanwezig zijn kon op
basis van het bureauonderzoek niet vastgesteld worden. De ligging in een nat, lager gelegen gebied is
meestal niet uitnodigend voor permanente bewoning. Er kan echter niet uitgesloten worden dat hier
tijdelijk wel menselijke occupatie was. De CAI-locaties wijzen op enkele oudere vondsten in de buurt
maar deze zijn allemaal gelegen op de hoger gelegen gebieden. In deze lager gelegen zones werd
echter nog geen onderzoek uitgevoerd.

2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kon het archeologisch potentieel niet ingeschat worden.
Het terrein werd echter niet verstoord tijdens de recentere periodes waardoor oudere
vondsten niet uit te sluiten zijn. De nattere omgeving is weliswaar niet ideaal voor menselijke
occupatie, maar in het verleden kan de situatie minder nat geweest zijn waardoor deze toch
aantrekkelijk was voor menselijke occupatie.
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-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Het terrein lijkt vrij onverstoord te zijn. Mogelijk heeft de serrebouw enige impact gehad.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
De aanvraag betreft het ontwikkelen van een KMO-zone waarbij 20 KMO-units en een
gemeenschappelijk meterlokaal (47m²) zullen opgericht worden. Hiervoor zal 14.797m² van
het terrein ontbost worden. Er zullen twee gebouwen tegenover elkaar gebouwd worden,
namelijk Blok A (4091m²) en Blok B (3131 m²). De totale oppervlakte zal dan 7269 m² bedragen.
De vloerplaat zal voor een verstoring van ca. 50-60cm onder het maaiveld zorgen. Ter hoogte
van de kolommen zullen funderingsputten voorzien worden tot de vaste ondergrond op ca.
100m –Mv. Het kolommengrid is 12x5 m. De nutsleidingen worden ook op deze maximale
diepte geplaatst. Septische putten en regenwaterputten worden op 350 cm onder het
maaiveld geplaatst. Bemaling wordt altijd opgenomen in het lastenboek, maar is mogelijk niet
van toepassing bij uitvoering indien het grondwaterpeil laag staat.
Er wordt 6585 m² nieuwe verharding voorzien. Deze zal uitgevoerd worden in asfaltering voor
de brandweg en in waterdoorlaatbare klinkerverharding voor de parkeerplaatsen. Er dient
rekening gehouden te worden met een verstoring van ca. 50 cm onder het maaiveld.
Er wordt 4192 m² groenzone voorzien. Deze groenzone zal deels bestaan uit reeds bestaande
onaangeroerde begroeiing. De rest wordt nieuw aangelegd. Er zal 701 m² als groenscherm
voor de Lachenebeek en het wandelpad met erfdienstbaarheid aan de zuidzijde voorzien
worden. De overige 970 m² groenzone zal langs de oost- en westzijde van de gebouwen
aangelegd worden. Met uitzondering van de ontbossing gebeurt hier een zeer beperkte
ingreep.
In het noorden bevindt zich een Fluxysleiding. Hier dient aan beide zijden een zone vrij te
blijven van 15m.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Het zuidelijk deel was zeer nat en moerassig terwijl het noordelijk deel als
landbouwgrond werd gebruikt. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig
zijn.
De geplande werken zullen het archeologisch niveau raken. De volledige ontbossing en nieuwbouw
zorgen voor een algemene verstoring van ca. 50-60 cm. Er dient dan ook bijkomend vooronderzoek
uitgevoerd worden. Deze zal verder besproken worden in het programma van maatregelen.

2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Het zuidelijk deel was zeer nat en moerassig terwijl het noordelijk deel als
landbouwgrond werd gebruikt. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig
zijn. De ligging in een nat, lager gelegen gebied is meestal niet uitnodigend voor permanente
bewoning. Er kan echter niet uitgesloten worden dat hier tijdelijk wel menselijke occupatie was. De
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CAI-locaties wijzen op enkele oudere vondsten in de buurt maar deze zijn allemaal gelegen op de hoger
gelegen gebieden. In deze lager gelegen zones werd echter nog geen onderzoek uitgevoerd. De
geplande werken zullen het archeologisch niveau raken. De volledige ontbossing en nieuwbouw
zorgen voor een algemene verstoring van ca. 50-60 cm. Er dient dan ook bijkomend vooronderzoek
uitgevoerd worden. Deze zal verder besproken worden in het programma van maatregelen.

2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Het zuidelijk deel was zeer nat en moerassig terwijl het noordelijk deel als
landbouwgrond werd gebruikt. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig
zijn. De ligging in een nat, lager gelegen gebied is meestal niet uitnodigend voor permanente
bewoning. Er kan echter niet uitgesloten worden dat hier tijdelijk wel menselijke occupatie was. De
CAI-locaties wijzen op enkele oudere vondsten in de buurt maar deze zijn allemaal gelegen op de hoger
gelegen gebieden. In deze lager gelegen zones werd echter nog geen onderzoek uitgevoerd. De
geplande werken zullen het archeologisch niveau raken. De volledige ontbossing en nieuwbouw
zorgen voor een algemene verstoring van ca. 50-60 cm. Er dient dan ook bijkomend vooronderzoek
uitgevoerd worden. Deze zal verder besproken worden in het programma van maatregelen.
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4.2. PLANNENLIJST
PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2016J226
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
20-10-2016
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
20-10-2016
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLeg
endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
20-10-2016
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, 2015:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
20-10-2016
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
20-10-2016
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
20-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
7
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
20-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
8
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
20-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
9
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
20-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
10
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
20-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
20-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
20-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

13
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
20-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
20-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
15
luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
20-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
16
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
20-10-2016
/
17
Boorgrid
locatie plangebied + boorgrid
onbekend
digitaal
30-10-2016
/
18
Proefsleuvenplan
locatie plangebied + proefsleuven
onbekend
digitaal
30-10-2016
/
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