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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een verkavelingsvergunning
waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.2. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016L89
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Malle, Wijngaardstraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 170763,279
Punt 2 (ZO) – X 170896,593

Y 219916,104
Y 219804,816

Kadaster: Malle, afdeling 1, sectie C, percelen 185s3 en 185k2
Oppervlakte projectgebied: ca. 10.225 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

2

Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

07 oktober 2016 t.e.m. 21 december 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Met uitzondering van de bestaande bebouwing zijn geen 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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Het project betreft een verkavelingswijziging voor beide percelen. De bouwzone zal 6638 m² bedragen
met rondom een zone voor verharding en een groenzone van 3m breed. In een latere fase zal een
stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden, maar deze maakt geen deel uit van deze
archeologienota.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand. (BK Projecten 2016)
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Figuur 5: Opmetingsplan. (BK Projecten 2016)
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Figuur 6: Toekomstige bouwzone. (BK Projecten 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 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

8

2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Malle. Ten oosten en zuiden grenst het terrein aan de
Wijngaardstraat. Ten oosten loopt de Moffenvenbeek. Ten westen ligt de abdij van Westmalle.

Figuur 7: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein wat geaccidenteerd is. De hoogte
varieert tussen 24,4 m en 25,6 m TAW. Vooral in het noorden en oosten schiet het maaiveld omhoog.

Figuur 8: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 9: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 20-30
m TAW bevindt. Het projectgebied is op de helling van een heuvelrug gelegen. Ten zuiden liggen
bekenstelsels waar het maaiveld lager gelegen is.

Figuur 10: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Op de bodemkaart valt de noordwestelijke hoek onder
bodemtype Zdgb, een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De Zdf, ZdF
en Zdg podzolprofielen hebben de bovengrond gemeen. In zijn verscheidenheid onder bos is de
humeuze bovengrond dun en heterogeen zonder Ap. Onder landbouwuitbating is de bouwvoor
gemiddeld 20-40 cm dik, maar er komen ook meer humeuze profielen voor. In alle gevallen beginnen
roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. In de glauconiethoudende varianten zijn de
roestverschijnselen minder duidelijk. Ze vormen bruinachtige diffuse vlekken op de olijfgroenachtige
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basiskleur. Bij Zdg is de Podzol B duidelijk ontwikkeld met donkergrijze tot zwarte humusaanrijking en
daaronder veelal een bruinere aanrijking. De bodems hebben een gunstige waterhuishouding in de
zomer, maar zijn iets te nat in de winter.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

d

Matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

Met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van de profielontwikkeling

b

Dikke A horizont

De rest valt onder bodemtype w-Zcgb, een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus
B horizont. De drie Podzoleenheden (Zcf, ZcF, Zcg) hebben een grijze bovengrond van wisselende
diepte. De fase is meestal onder bos, heide of braakland. Vele profielen vertonen een verkitting van
de onderste B horizont, vooral bij de ontwikkeling ..g. De textureel contrasterende substraten
vertegenwoordigen de onder Pleistocene afzettingen (klei van de Kempen, grint en zand van Mol), of
formaties behorend tot het Diestiaan. Roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. De
waterhuishouding is goed in de winter, maar de gronden zijn droogtegevoelig in de zomer.
Substraat

w-

Klei-zand op geringe of matige diepte

Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

c

Matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

Met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Variante van het moedermateriaal

b

Matig zand, zwaar zandleem of leem bijmenging

Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Brasschaat en meer
bepaald het Lid van Malle. Deze bestaat uit olijfgrijs tot bruin fijn zand, is kleihoudend, kwartshoudend,
weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend en bevat veel houtfragmenten.

Figuur 12: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 22 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 13: Uitleg type 22 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 15: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

13

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit naaldbos, akkerbouw en andere bebouwing.

Figuur 16: 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 heide (Westmalsche heijde). Ten noorden liep een weg.

Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 is de Wijngaardstraat reeds zichtbaar. Het gebied zelf was
onbebouwd.

Figuur 18: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Op het gebied is nog
steeds geen bebouwing aanwezig. Ze wordt aangeduid als heide.

Figuur 19: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De luchtfoto uit 1971 toont aan dat het terrein reeds haar huidige bebouwing kende.

Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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In 2014 werd de woning aan de straatzijde afgebroken.

Figuur 21: Luchtfoto uit 2014 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.
-

Locatie 159195: In de 18de eeuw zou hier de Konvooislag plaats gevonden hebben tussen het
Franse leger en het Oostenrijkse leger. De eigenlijke slag moet meerdere uren hebben
geduurd. Het betrof hier een verrassingsaanval, door de Oostenrijkers uitgevoerd. Aan beide
zijden sneuvelden zo’n 50 soldaten.

-

Locatie 105742: Tijdens een veldprospectie werd hier een kling gevonden.

-

Locatie 105743: Tijdens een veldprospectie werden twee silex afslagen gevonden.

-

Locatie 105744: Tijdens een veldprospectie werden verschillende fragmenten uit silex
aangetroffen. Het ging om een schrabber op afslag, een fragment van een driehoekig mes, een
stekerafslag en een afslag.

-

Locatie 105745, 105749, 105748: Hier werd tijdens een veldprospectie lithisch materiaal en
grijs aardewerk (14de-15de eeuw) gevonden.

-

Locatie 105746: Ook hier werden fragmenten lithisch materiaal aangetroffen tijdens een
veldprospectie.

-

Locatie 105738: Hier werd een silex afslag gevonden tijdens een veldprospectie.

-

Locatie 105737: Tijdens een veldprospectie werden fragmenten van een kern gevonden.

-

Locatie 105735, 105728, 105747, 105750: Hier werd tijdens een veldprospectie lithisch
materiaal gevonden.

-

De gebeurtenis ten zuiden hiervan betreft een booronderzoek uit 2014.

-

Locatie 105777: Volgens historisch onderzoek bevond zich in de 16de eeuw hier een lazerij.

-

Locatie 209193: Metaaldetectie leverde een 15de-16de-eeuws prikkandelaartje en een 18deeeuwse oord op.

-

Locatie 166021, 166022: Tijdens metaaldetectie werden voornamelijk rijke mestvondsten uit
de late middeleeuwen gedaan. Er werd ook een silexafslag gevonden.

-

Locatie 105659: Het kasteel van Westmalle gaat terug tot de 16 de eeuw. In de volle
middeleeuwen was hier vermoedelijk al een hoeve aanwezig.

-

Locatie 101882: Volgens historisch onderzoek bevond zich hier een site met walgracht.

-

Locatie 105751: Tijdens een veldprospectie werd rood aardewerk gevonden.

-

Locatie 105727: Tijdens een veldprospectie werd aardewerk uit de late middeleeuwen
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gevonden.
-

Locatie 105664: Hier bevond zich de Engelenkapel.

-

Locatie 105726: Tijdens een veldprospectie werd een fragment van een boordschrabber uit
het paleolithicum gevonden.

-

De gebeurtenis ten noordoosten van het projectgebied betreft een vooronderzoek waarbij
mogelijk drie paalkuilen werden gevonden.

Figuur 22: 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 18de tot de 2de
helft van de 20ste eeuw onbebouwd was. In deze periode bestond het projectgebied uit heide. In
hoeverre oudere periodes aanwezig zijn kon niet aangeduid worden op basis van het
bureauonderzoek, maar deze kunnen niet uitgesloten worden. In de buurt gebeurde nog maar zelden
archeologisch onderzoek. Veldprospecties leverden wel lithische artefacten op. Deze situeren zich
voornamelijk iets meer op de top van de heuvel, maar er werden ook enkele vondsten gedaan op
gelijkaardige landschappelijke posities als het projectgebied. Het ontbreken van vindplaatsen in de
buurt is dan ook voornamelijk te wijten aan het ontbreken van systematisch onderzoek in dit gebied.
De aanwezige bodemtypes duiden alvast op een mogelijke goede bewaring van steentijdvindplaatsen
(podzol) en ook de waterhuishouding lijkt vrij gunstig te zijn voor menselijke aanwezigheid.
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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 kan gesteld worden dat het archeologisch potentieel voor
de periode van de 18de tot de 20ste eeuw als laag bestempeld moet worden. Het gebruik als
heide zal weinig interessante archeologische sporen opleveren. Voor de oudere periodes kon
het archeologisch potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. Gezien de aanwezigheid
van losse, lithische artefacten in de omgeving, de landschappelijke positie nabij bekenstelsels,
de aanwezigheid van een podzol volgens de bodemkaart en een vrij gunstige
waterhuishouding kan het archeologisch potentieel als vrij hoog worden ingeschat.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
De huidige bebouwing heeft de ondergrond reeds deels verstoord. Tot op welke diepte dit
gebeurde kon op basis van het bureauonderzoek niet nagegaan worden.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
De verkavelingswijziging heeft geen impact op de ondergrond. In de toekomst zal een
stedenbouwkundige aanvraag gebeuren waarbij de werken wel een impact zullen hebben. Pas
in deze fase zullen de huidige gebouwen afgebroken worden en het bos gerooid.

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. Vanaf deze periode tot het oprichten van de huidige gebouwen bestond het
terrein uit heide. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien de
aanwezigheid van losse, lithische artefacten in de omgeving, de landschappelijke positie nabij
bekenstelsels, de aanwezigheid van een podzol volgens de bodemkaart en een vrij gunstige
waterhuishouding kan het archeologisch potentieel als vrij hoog worden ingeschat en dit voornamelijk
naar steentijdsites toe. Andere periodes kunnen echter niet uitgesloten worden.
De verkavelingswijziging zal in de toekomst bodemingrepen met zich meebrengen. Hoe diep men bij
deze toekomstige ingrepen zal gaan, is niet gekend, maar men moet er in deze fase van uitgaan dat
eventuele archeologische resten geraakt zullen worden. Mogelijk verstoorden de huidige en vroegere
bebouwing reeds deels de ondergrond, maar tot hoe diep dit precies gebeurde is niet geweten. Het
gaat om een oppervlakte van 1752 m² die minstens oppervlakkig de ondergrond verstoorde. Ook de
aanwezige verharding zal een zekere ingreep gehad hebben. De diepte van de verstoring hangt ook af
van het feit of de teelaarde eerst verwijderd werd voor het aanbrengen van de verharding of
funderingen of niet. Gezien het archeologisch potentieel is bijkomend onderzoek dan ook noodzakelijk.
Deze zal verder besproken worden in het programma van maatregelen.
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Figuur 23: Syntheseplan. (A. Devroe 2016)

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. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
Verschillende gegevens wijzen op een reële kans op het aantreffen van steentijdvindplaatsen
(landschappelijke positie, aanwezigheid podzol, gunstige waterhuishouding, reeds aangetroffen
vondsten in de omgeving). Aangezien de verkavelingswijziging zal zorgen dat in de toekomst
bodemingrepen zullen plaats vinden op het terrein waardoor eventueel aanwezige archeologische
resten geraakt zullen worden is bijkomend onderzoek noodzakelijk.

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. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn.
Verschillende gegevens wijzen op een reële kans op het aantreffen van steentijdvindplaatsen
(landschappelijke positie, aanwezigheid podzol, gunstige waterhuishouding, reeds aangetroffen
vondsten in de omgeving). Aangezien de verkavelingswijziging zal zorgen dat in de toekomst
bodemingrepen zullen plaats vinden op het terrein waardoor eventueel aanwezige archeologische
resten geraakt zullen worden is bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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4.2. PLANNENLIJST
PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2016L89
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
6-12-2016
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
6-12-2016
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
6-12-2016
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, 2015:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-12-2016
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-12-2016
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
6-12-2016
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
6-12-2016
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
6-12-2016
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
6-12-2016
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
6-12-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
6-12-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
6-12-2016
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
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
6-12-2016
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
14
luchtfoto
Luchtfoto 2014
onbekend
digitaal
6-12-2016
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2014, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB14VL
15
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
6-12-2016
/
16
Syntheseplan
syntheseplan
onbekend
digitaal
21-12-2016
/
17
Boringen
locatie plangebied + boringen
onbekend
digitaal
21-12-2016
/
18
Proefsleuven
locatie plangebied + proefsleuven
onbekend
digitaal
21-12-2016
/
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