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Deel 1:
1.1
1.1.1

Resultaten van het bureauonderzoek

Beschrijvend gedeelte
Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De locatie
vermelding van:

van

het

vooronderzoek

met Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Postcode
Adres
Toponiem
Bounding box
(Lambertcoördinaten)

b) Het kadasterperceel met vermelding van
gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of nummers en kaartje
c) Een topografische kaart van het onderzochte
gebied waarvan de schaal afgestemd is op de
grootte van het projectgebied
d) Alle betrokken actoren en specialisten

West-Vlaanderen
Ieper
/
8900
Hoge Wieltjesgracht
WZC Wieltjesgracht
Xmin = 45653
Ymin = 172505
Xmax = 45935
Ymax = 172701

Ieper, 1e afd., sectie G, nr. 203z, 212r, 212v
Figuur 1
Figuur 2
Janiek De Gryse (erkend archeoloog)
Clara Thys (archeoloog)
Joren De Tollenaere (aardkundige)
Aaron Willaert (historicus)

e) Personen buiten het project die geraadpleegd of
betrokken
werden
voor
algemene Jan Decorte (Archeo7)
wetenschappelijke advisering
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Figuur 1: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding
kadasternummers (Bron: Geopunt) Legende: volledig projectgebied (rood), uitbreiding WZC (paars)

Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de topografische kaart van België (Bron: Geopunt)
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1.2
1.2.1

Onderzoeksopdracht
Onderzoekskader

Aanleiding van onderhavig bureauonderzoek vormt de geplande uitbreiding van WZC Wieltjesgracht.
Het projectgebied wordt in deze studie WZC Wieltjesgracht genoemd.
Met onderhavig bureauonderzoek wordt de eerste stap gezet van archeologisch vooronderzoek met het
oog op het bekomen van een bekrachtigde archeologienota en aldus de behartiging van de
archeologische belangen binnen de planrealisatie conform het actueel Vlaams erfgoedbeleid.
Het archeologisch vooronderzoek betracht vooreerst archeologische artefacten en sites op te sporen
binnen de grenzen van het projectgebied. Finaal formuleert het archeologisch vooronderzoek een
beargumenteerde inschatting van het potentieel voor kennisvermeerdering van eventueel aanwezige
archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied en hoe hiermee om te gaan in het kader
van de planuitvoering.
Een dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
• Wat is op basis van de bestaande bronnen, het archeologisch potentieel van het projectgebied?
• Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
• Indien niet, kan de afwezigheid van indicaties op basis van de resultaten van het
bureauonderzoek verklaard worden?
• Indien wel, kan op basis van bestaande bronnen bepaald worden wat de aard, datering en
bewaring is?
• Wat is de verstoringshistoriek van het plangebied en welke invloed heeft dit op het archeologisch
potentieel van het terrein?
• Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
• Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site?
1.2.2

Juridische context

Het projectgebied wordt op het gewestplan aangeduid als een woongebied (code 0100). Bovendien
bevindt het zich binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van de stad
Ieper1. Deze archeologienota wordt opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat
en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m2 of
meer bedraagt.
De oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 317.5m2; vandaar is men verplicht een bekrachtigde
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

1.2.3

Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bronnen gebruikt.

1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140005
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1.2.4

Archeologische voorkennis van het terrein

Binnen de grenzen van het projectgebied werd in het verleden nog geen archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Er is wel sprake van niet geregistreerde vondstmeldingen op het terrein (cfr. infra). In de
omgeving zijn ook enkele archeologische vindplaatsen gekend (cfr. infra).
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1.2.5

-

Geplande ingrepen en hun impact op het bodemarchief

wat wordt concreet gerealiseerd :

De vzw Wieltjesgracht vraagt een stedenbouwkundige vergunning aan voor het uitbreiden van het
woonzorgcentrum Wieltjesgracht. De uitbreiding voorziet in 12 kamers, 3 polyvalente ruimtes, 3
vergaderruimtes, bergingen en sanitaire voorzieningen.
-

aard en locatie van bodemingrepen : (zie plannen)
De bodemingrepen betreffen enerzijds funderingswerken anderzijds rioleringsleidingen.
• fundering : er wordt geen kelder uitgevoerd, fundering op palen met funderingskoppen en
funderingsbalken.
• rioleringsleidingen : onder de vloerplaat van de geplande uitbreiding en langs het
bestaande gebouw naar bestaande verzamelputten.

-

oppervlakte van de ingrepen in m² :
• Oppervlakte op te richten gebouw : 317,54 m2
• Oppervlakte voor plaatsen riolering : sleuf : ca. 40 lm x 2,5 m breed = 100 m2

-

uitgravingsdiepte van de ingrepen t.o.v. maaiveld :
• paalfundering : geen uitgravingen, grondverdringende palen, diepte pas gekend na studie
ir. stabiliteit.
• paalkoppen en funderingsbalken : diepte pas gekend na studie ir. stabiliteit. Aanname :
maximaal ca. 120 cm onder maaiveld.
• vloerplaat : diepte pas gekend na studie ir. stabiliteit. Aanname : maximaal ca. 35 cm
onder maaiveld.

-

plannen:
cfr. digitale bijlage.

De uitbreiding kadert binnen de herinrichting van de site, die al resulteerde in verschillende, ingrijpende
bouwcampagnes. Tot de ingrepen behoren de bouw van serviceflats (1994), het WZC (2002), huurflats
(2009)… De herinrichting van de site wordt geïllustreerd door de orthofoto’s (cfr. infra).
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1.2.6

Onderzoeksmethode- en strategie

1.2.6.1 Methode
Het archeologisch potentieel drukt een verwachting uit ten aanzien van voorkomen, aard, gaafheid en
conservering van de archeologische resten in de ondergrond van de planlocatie. Het archeologisch
potentieel is gebaseerd op vier variabelen: fysisch-geografische situatie, bekende archeologische
vindplaatsen, archeologische indicatoren en verstoringshistoriek.
1.2.6.2 Fysisch geografische situatie
Geologische, geomorfologische en bodemkundige data informeren over de genese van het landschap in
het plangebied, de bodemopbouw en de ligging en de stratigrafische positie van sedimenten waarin
archeologische fenomenen kunnen voorkomen. Een aantal (prehistorische) vindplaatstypen kunnen
bovendien uitgesproken gekoppeld worden aan specifiek aanwijsbare landschapsvormen. De
aardkundige data laten ook toe om een verwachting te formuleren ten aanzien van de
verschijningsvorm, d.i. de conserveringsgraad van het archeologische erfgoed.
Volgend kaartmateriaal werd geconsulteerd t.b.v. de aardkundige analyse van de projectlocatie:
• Tertiair geologische kaart van Vlaanderen
• Quartair geologische kaart van Vlaanderen
• Bodemkaart
• Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
• Hydrografische kaart van Vlaanderen
• Bodemerosie kaart
• Geomorfologische kaart
1.2.6.3 Bekende archeologische vindplaatsen
Dit wijst op vindplaatsen waar de fysieke neerslag van menselijke activiteiten uit het verleden reeds werd
vastgesteld en gedocumenteerd. Om een overzicht te krijgen van de bekende archeologische
vindplaatsen binnen het projectgebied werd de Centrale Archeologische Inventaris van Agentschap
Onroerend Erfgoed geraadpleegd.
1.2.6.4 Archeologische indicatoren en cultuurhistorisch kader
Archeologische indicatoren omvatten diverse datacategorieën zoals resultaten van non-intrusieve
archeologische prospectietechnieken (bijvoorbeeld vondstmeldingen van metaaldetectie), toevallige
vondsten bij niet-archeologische graafwerken, maar vooral ook historisch-cartografische, iconografische
data en fotocollecties.
Om bij deze casus inzicht te verwerven over de archeologische indicatoren in het plangebied werd
onderstaand historisch kaartmateriaal geanalyseerd:
Gravure van Guillaume du Tielt
Wandkaart Thévelin-Destrée
Kaart van Braun & Hogenberg
Kaart van Sanderus
Gravure van Dewit
Anonieme aquarel
Kaart van Ferraris
Ieper, Recolettenklooster (grondplan)
Vandermaelen
Stadsplan van De Bruck
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

1610 (gebaseerd op plan 1383)
16de eeuw
1575
1641
1680
Begin 18de eeuw?
1771-1777
1879-1914
1846-1854
1847
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Op basis van dit kaartmateriaal kan het landgebruik vanaf de tweede helft van de 14de eeuw vastgesteld
worden en de eventuele gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Deze
gegevens werden aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur,
daarnaast is ook gebruik gemaakt van data over de lokale toponymie en geschiedenis. De keuze van
de bronnen is gebaseerd op graad van relevantie en toegankelijkheid.
Om het cultuurhistorische kader van het projectgebied in kaart te brengen, werd het kaartmateriaal
beschikbaar op Geoportaal geconsulteerd.

1.2.6.5 Verstoringshistoriek
De verstoringsgraad van de planlocatie bepaalt in belangrijke mate de gaafheid en bewaringsgraad van
het archeologische bodemarchief. Om een correcte inschatting van de verstoring van de bodem te
kunnen maken kunnen allerhande bronnen van pas komen. Zo kan mondelinge informatie van vroegere
gebruikers of bewoners, verslagen van bodemonderzoeken of informatie uit de aardwetenschappelijke
kaarten een grote rol spelen bij het correct inschatten van de aanwezigheid en van de
bewaringstoestand van de archeologische resten.

1.2.6.6 Algemene wetenschappelijke advisering en advies van specialisten
M.b.t. dit dossier werd contact opgenomen met Jan Decorte (Archeo7).
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1.3

Assessmentrapport

Het assessmentrapport omvat alle relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen
worden uit toegankelijke literatuur en kaartmateriaal, die bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het
archeologisch potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde
gegevens met elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Dit rapport heeft als doel het
plangebied binnen zijn archeologisch en landschappelijk kader te plaatsen, rekening houdend met de
geplande bodemingrepen. De studie maakt gebruik van verschillende datasets, waarbij het uitgangspunt
steeds het ontwerpplan van de toekomstige bodemingrepen is. Dit ontwerpplan wordt telkens
geprojecteerd op de geologische, bodemkundige en historische kaarten. Alle kaartmateriaal werd
vervaardigd met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.
Op basis van deze assessment van het projectgebied kan een gegronde argumentatie opgesteld worden
over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen archeologische maatregelen, die
uiteengezet worden in deel 2: het programma van maatregelen.

1.3.1

Ruimtelijke situering

Het projectgebied is gelegen in Ieper, in de provincie West-Vlaanderen. Het onderzoeksterrein is
omgeven door de Hoge Wieltjesgracht in het noorden, de Lange Torhoutstraat in het oosten, de
Cartonstraat en Recolettenpoort in het zuiden én de Diksmuidestraat en de Heilige-Geeststraat ten
westen. Ten noorden en ten oosten van de planlocatie stroomt thans de Kasteelbeek. De Grote Markt
van Ieper situeert zich ca. 450 meter ten zuiden.

Figuur 3: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2016 (Bron: Geopunt)
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1.3.2

Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens

Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.

Bron
Traditionele landschappenkaart
Tertiair
Quartair

Informatie
Stedelijke gebieden en havengebieden
Lid van Aalbeke (Fm. Kortrijk)
Type 3a: fluviatiele afzetting/eolische afzetting/fluviatiele afzetting
Type 3: fluviatiele afzetting/eolische afzetting
Type 1: eolische afzetting
Bodemtypes
OB
Potentiële bodemerosie
Verwaarloosbaar tot laag
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen Hoogte ca. 21 m TAW
Hydrografie
IJzerbekken (deelbekken Ieper-Ambacht)
Waterlopen: Kasteelbeek, Ieperlee
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1.3.2.1 Traditionele landschappenkaart (geomorfologie)
Het projectgebied is gelegen in stedelijke gebieden en havengebieden.

Figuur 4: Projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.2 Geologie
1.3.2.2.1 Tertiair
Het projectgebied bevindt zich in het Lid van Aalbeke (Formatie van Kortrijk). Deze formatie bestaat
hoofdzakelijk uit mariene kleiige sedimenten die weinig macrofossielen bevatten en is de eerste
afgezette formatie van het Vroeg-Eoceen (54,8 Ma – 49,0 Ma). Over het algemeen worden de
afzettingen siltiger of zandiger (ondieper afzettingsmilieu) naar het zuidoosten toe en homogeen kleiiger
naar het noorden en noordoosten toe (dieper afzettingsmilieu).
Het Lid van Aalbeke is een fijnsiltige homogene klei, afgezet in een rustig open-shelf milieu. Het
manifesteert zich vaak als een grijze plastische klei die soms fossielen, zandsteenconcreties en laagjes
grijs zand bevat. Deze klei wordt uitgebaat voor vervaardiging van bakstenen, dakpannen en siertegels.

Figuur 5: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.2.2 Quartair
Het projectgebied bevindt zich in 3 Quartaire types. De uitbreiding is gelegen in Type 3a en bestaat uit
een basis van fluviatiele afzettingen van het Eemiaan, gevolgd door een eolische afzetting (zand tot silt)
van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen. Deze eolische afzetting kan tevens
hellingsafzettingen bevatten. De top bestaat uit een fluviatiele afzetting (organochemisch en perimarien
incluis) van het Holoceen. Het Type 3 heeft dezelfde opbouw zonder de fluviatiele afzetting van het
Holoceen terwijl Type 1 enkel bestaat uit de eolische afzetting.

Figuur 6: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.3 Bodem
1.3.2.3.1 Bodemtypes
Het bodemtype OB is een kunstmatig bebouwde bodem. De bodem kan door verharding of bebouwing
zwaar verstoord zijn, waardoor de natuurlijke bodemopbouw niet meer te herkennen is.

Figuur 7: Projectgebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Geopunt).
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1.3.2.3.2 Bodemerosie
De potentiële bodemerosie van het projectgebied is niet gekarteerd. Kijkende naar de percelen in de
omgeving rondom het projectgebied zijn deze tussen verwaarloosbaar en laag. Er kan vanuit gegaan
worden dat het projectgebied aldus ene verwaarloosbare tot lage potentiële bodemerosie zal hebben.

Figuur 8: Projectgebied weergegeven op de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2017) (bron: Geopunt).
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1.3.2.4 Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHMV) en hoogteverloop
Het projectgebied is gelegen op ca. 21 m TAW met een kleine dip in het westen van ca. 1,5 m. Het
projectgebied ligt ten noordwesten van de aanwezige heuvel met hoogtes tot boven de 42 m TAW.

Figuur 9:Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt).
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Figuur 10: Hoogteverloop van het projectgebied (van west naar oost) volgens de profiellijn weergegeven op het DHMV
(bron: Geopunt).
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1.3.2.5 Hydrografie
Het projectgebied is gelegen in het IJzerbekken (deelbekken: Ieper-Ambacht).
Aan de noord en oostzijde stroomt de Kasteelbeek terwijl aan de westzijde de Ieperlee aanwezig is.

Figuur 11: Projectgebied weergegeven met de verschillende waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(bron: Geopunt).
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1.3.3

Gekende archeologische waarden

1.3.3.1 Historisch en cartografisch onderzoek
1.3.3.1.1 Historische achtergrond
In 1988-1989 voerde toenmalig stadsarcheoloog Johan Termote een systematisch historischgeografisch en -topografisch onderzoek van de binnenstad uit. Gegevens uit historische, iconografische,
bouwhistorische en geofysische onderzoeken werden samengebracht en aangevuld met
microtopografische gegevens en boorgegevens. Dit onderzoek leverde heel wat nieuwe gegevens op
m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad.
De stad Ieper ontstond op de rechteroever van de rivier de Iepere, die ontspringt op de Lindenhoek ten
zuiden van de Kemmelberg2. De vallei waarin de Iepere stroomde was aanvankelijk vrij nauw, maar ter
hoogte van het Zaalhofplein en de huidige markt werd de vallei breder (Figuur 12)3. Aan oostzijde van
deze vallei kwam een vlakke zandleemrug voor; vermoedelijk moet de vroegste bewoning hier
gesitueerd worden.

Figuur 12: Microtopografische kaart met aanduiding van het alluvium en het volledige projectgebied (TERMOTE 1990, fig.
2)

2
3

CORNILLIE 1950, 19.
TERMOTE 1990, 68.
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De oudste vermelding van de Villa Yprensis gaat terug tot 1066, maar er zijn aanwijzingen dat de
nederzetting teruggaat op een Karolingische fiscus4. De kern van de villa, de curtis, lag in de bocht van
de Iepere, nabij de kruising van de Elverdingestraat en de Lange- en Korte Meersstraat (Figuur 13)5. De
lokalisatie van de gracht rond de curtis en het aanpalende neerhof kon aan de hand van boringen vrij
nauwkeurig bepaald worden. Vermoedelijk gaat de grafelijke motte, ten noorden van de markt, terug tot
deze curtis.
1. Curtis: centrum van de bedrijvigheid van
de villa
2. Neerhof met de Sint-Maartenskerk
3. Sceuvelgracht
4. Semi-circulair domein, omgeven door
een gracht
5. Semi-circulaire portus rond de SintPieterskerk
6. Sint-Jacobskerk
7. Het Zaalhof
8. Neerhof van het Zaalhof
9. Grafelijke motte

Figuur 13: Ieper tijdens de 11

de

de

en 12

eeuw, met aanduiding van het volledige projectgebied (MUS 1998, fig. 2)

In de tweede helft van de 11de eeuw bestaan twee duidelijke kernen: de grafelijke villa met als kern de
motteversterking en de Sint-Maartenskerk. Beide zijn gesitueerd ten noorden van de markt en de portus
(handelsnederzetting) gesitueerd rond de Sint-Pieterskerk. De handelsnederzetting is reeds in 1127
verdedigd door een gracht. De opgave van de grafelijke versterking ten voordele van het nieuwe
handelscentrum leidt tot een conflict, dat uiteindelijk in het nadeel van de Sint-Pieters portus beslecht
wordt6. Aan de westzijde van de Iepere, in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Pieters portus, wordt
een nieuwe grafelijke versterking opgericht. Deze vormt de kern van het latere Zaalhof.
Stadsontwikkeling tot ca. 1400

Tussen 1128 en 1324 breidt de stad Ieper zich sterk uit: de grote bloei van de lakenindustrie leidde tot
een grote bevolkingsgroei. In een eerste fase wordt de ruimte tussen de oorspronkelijke grafelijke
versterking en de Sint-Pieters portus opgevuld, m.a.w. de terreinen ten oosten van de Iepere7. Deze
terreinen werden op fig. 5 oranje weergegeven. Belangrijkste assen zijn het Schipleet (Figuur 15, A),
aangelegd in het eerste kwart van de 12de eeuw, de Rijselsestraat en de Meensestraat. Tot deze fase
behoort ook de stichting van de Sint-Jacobsparochie, te dateren tussen 1123 en 1139.
4

TERMOTE 1990, 68.
MUS 1998, 54.
6
TERMOTE 1990, 68.
7
TERMOTE 1990, 68.
5
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Figuur 15: Ieper tijdens het tweede kwart tot het
de
einde van de 13 eeuw, met aanduiding van het
projectgebied (TERMOTE 1990, fig. 3-II)

de

Figuur 14: Ieper tijdens de 13 eeuw, met aanduiding
van het projectgebied (TERMOTE 1990, fig. 3-III)

In het eerste kwart van de 13de eeuw worden ook de arealen ten westen van de Iepere verkaveld en
geleidelijk ingenomen8. Het gaat om de terreinen ten noorden van de Boterstraat, ten noorden en ten
zuiden van het Zaalhof (Figuur 14, paars). In de eerste helft van de 13de eeuw wordt ook het alluvium
van de Iepere bouwrijp gemaakt (Figuur 14, geel). In de tweede helft van de 13de eeuw, vermoedelijk
nog voor 1285, wordt ook het gebied ten noorden van de Surmont de Volsberghe-straat en de H.
Cartonstraat binnen de stadsverdediging opgenomen (Figuur 14, groen)9. Het projectgebied situeert zich
binnen dit gebied.

In een derde fase worden de talrijke buitenparochies, de zgn.
voor-geborghten, binnen een tweede stadsomwalling gevat
(Figuur 16). Deze werd aangelegd in de periode 1325-1328.

Figuur 16: Ieper en buitenwijken tijdens de
13de eeuw (Mus 1998, fig. 4)
8
9

TERMOTE 1990, 68.
TERMOTE 1990, 68.
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Late Middeleeuwen
Tijdens het beleg van 1383 worden de buitenwijken van Ieper volledig verwoest door de Engelse en
Gentse troepen10. Omdat de heropbouw van deze wijken door de graaf van Vlaanderen, de Franse
koning en het stedelijk patriciaat verboden werd, werden ca. 350 volders en ca. 800 wevers verplicht om
zich binnen de stadsmuren te vestigen. Op die manier kon de productie van het laken efficiënter
gecontroleerd worden en werd de productie van goedkoop laken onmogelijk gemaakt.
Rekening houdende met het feit dat de volders enerzijds grote hoeveelheden water nodig hebben om
het gevolde laken te spoelen en anderzijds het vuile spoelwater op een efficiënte manier moeten kunnen
lozen, ligt het voor de hand dat een groot aantal volders zich vestigde aan de westzijde van de
Ieperlee11. De bronnen maken melding van een voldersconcentratie tussen het Zaalhof en de
Predikheren in het noorden en de Ieperse vesten in het westen en het zuiden. Er zijn sterke
aanwijzingen dat de traditie zich in deze industriële wijk van de late 14de eeuw tot de 17de eeuw heeft
doorgezet. In de 17de eeuw wordt de wijk grotendeels verlaten t.g.v. de teloorgang van de Ieperse
draperie12. Dit verklaart waarom maarschalk de Vauban net op deze gronden kazernes, arsenalen en
hospitalen van het leger liet oprichten.

1.3.3.1.2 Historische kaarten

Tabel 3: Overzicht van de historische situatie van de historische kaarten.

Bron
Jaartal
Gravure van Guillaume du 1610
Tielt
(gebaseerd
op plan 1383)
Wandkaart
Thévelin- 16de eeuw
Destrée
Kaart
van
Braun
& 1575
Hogenberg
Kaart van Sanderus
1641
Gravure van Dewit
1680
Kaart van Ferraris
1771-1777
Vandermaelenkaart

1846-1854

Plan van Debruck

1847

10
11
12

Historische Situatie
Klooster van de Minderbroeders-Recoletten, opgebouwd
rond 2 pandhoven.
Stadsversterking. Geïsoleerde
bebouwing.
Idem. Rijbebouwing aan de huidige Lange Torhoutstraat
Idem. Toename bebouwing binnen projectgebied.
Idem.
Idem.
Idem. Duidelijk kloostercomplex opgebouwd rond 2
pandhoven
Kloostercomplex reeds verdwenen. Zuidelijk deel van het
projectgebied is bebouwd.
Kloostercomplex reeds verdwenen. Op dit plan worden de
waterleidingen en putten aangeduid, die vaak teruggaan
op middeleeuwse situaties.

MUS 1998, 56.
MUS 1997, 27.
MUS 1997, 29.
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Figuur 17: Volledig projectgebied weergegeven op de gravure van Guillaume du Tielt, met de voorstelling van het
Beleg van Ieper in 1383 (Stedelijk Museum Ieper, inventarisnummer: SM 3185)

Figuur 17 illustreert dat het projectgebied aan noordelijke zijde aangesneden wordt doorty de
Bourgondische stadsomwalling. Ten noorden en ten oosten van het projectgebied stroomt de
stadsgracht. In 1388 werd gestart met de bouw van de stadsmuren. In 1396 was de volledige stadsmuur
opgericht. Deze gekanteelde muur was grotendeels - de oostzijde uitgezonderd- voorzien van ronde en
halfronde torens. Deze Bourgondische versterking bleef intact tot 1684, tot Vauban in het kader van zijn
tweede project de hoofdomwalling gedeeltelijk bastionneerde.
Verder is het duidelijk dat ter hoogte van het onderzoeksterrein reeds in de tweede helft van de 14de
eeuw bebouwing aanwezig is. De planlocatie situeert zich in een woonblok met een concentratie van de
bebouwing aan de straatzijden. Er zijn duidelijk muren, woningen en bomen waarneembaar.
Binnen de contouren van het plangebied situeert zich tevens een religieus complex, namelijk het
Klooster van de Minderbroeders. O. Mus vermeldt dat de kanunniken van de Sint-Maartensparochie
voor 1255 de toestemming geven aan de Minderbroeders om zich intra muros te vestigen ter hoogte van
het huidig projectgebied13. Op het plan van Guillaume du Tielt wordt een vrij groot kloostercomplex
afgebeeld, opgebouwd rond 2 pandhoven.

13

Mus 2010, 43.
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Figuur 18: Volledig projectgebied weergegeven op het stadsplan van Thévelin-Destrée, 1500 (Stedelijk Museum Ieper,
inventarisnummer: SM 3188)

Figuur 19: Volledig projectgebied weergegeven op de kaart van Braun & Hogenberg, 1575 (VANROLLEGHEM 2006,69)
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Het stadsplan van Thévelin-Destrée toont een gelijkaardig beeld als dat van Gauillaume Du Tielt. Binnen
de contouren van het onderzoeksterrein situeert zich voornoemde klooster. Er zijn tevens kloostermuren,
de kloostertuin en rijbebouwing aan de huidige Lange Torhoutstraat zichtbaar. Het noordelijk deel van de
planlocatie snijdt de Bourgondische stadsomwalling aan.
De kaart van Braun & Hogenberg toont een gelijkaardig beeld. De bebouwing binnen het
onderzoeksterrein is echter merkbaar toegenomen. Het wegtracé van de Lange Torhoutstraat is duidelijk
waarneembaar. De straat wordt reeds met deze naam aangeduid. Ten noordwesten van de locatie
situeert zich de Diksmuidepoort. De Bourgondische stadsomwalling is zeer duidelijk waarneembaar.
Gedurende het Spaans bewind werden een aantal voorwerken gebouwd en werden bestaande
vestingwerken hersteld en verstevigd. Men bracht de wal binnen de ringmuur terug tot zijn originele
breedte van 7,65 meter. Het noordelijk deel van het onderzoeksterrein snijdt de stadsmuur en
stadsgracht aan.
In 1608 namen de Minderbroeders de hervorming van de Recolletten aan en werden vanaf dan
Minderbroeders-Recolletten genoemd.

Figuur 20: Volledig projectgebied weergegeven op de Sanderuskaart, 1641 (Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie C08:
sectie kaarten en plannen, nummer 89).
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Figuur 21: Volledig projectgebied weergegeven op de gravure van De Wit, 1690 (Stadsarchief Ieper, toegang: Collectie
C08 – Sectie kaarten plannen, nummer 99).

De Sanderuskaart uit 1641 toont duidelijk de contouren van het klooster. Het kloostercomplex is
omgeven door kloostermuren. Buiten de kloostermuren zijn een aantal geïsoleerde woningen
waarneembaar. De rijbebouwing concentreert zich aan de straatzijden. Het noordelijk deel snijdt de
Bourgondische stadsmuur aan. In 1640 kwam er een kleine demi-lune tussen de Diksmuide- en de
Torhoutpoort. Om de veiligheid van de stad te waarborgen, sloot men een aantal poorten. Er bleven nog
zes uitvalswegen over: de tempelpoort, de Boterpoort, de Diksmuidepoort, de Torhoutpoort en de
Hangwaertpoort. In deze toestand vonden de Fransen de Ieperse vestingen ten tijde van de belegering
in mei 1648.
De kaart van de Wit toont een quasi gelijk beeld. Het klooster en de kloostertuin met kloostermuren zijn
duidelijk waarneembaar. Op De Wits gravure is reeds de Vaubanversterking rond Ieper weergegeven.
Op 13 maart 1678 belegerden de Franse toepen opnieuw de stad onder leiding van Markies de la
Trousse. Door het Verdrag van Nijmegen uit 1678 kwam Ieper onder Frans bestuur, waarop Vauban de
opdracht kreeg de stad te versterken. Het onderzoeksterrein snijdt de binnenste noordelijke omwalling
aan.
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Figuur 22: Volledig projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt)

Binnen de contouren van het onderzoeksterrein situeert zich in het noordelijk compartiment een deel van
de Ieperse Vaubanversterking. Het gaat om de binnenste noordelijke stadsversterking. Binnen het
projectgebied situeert zich duidelijk het klooster van de Minderbroeders-Recoletten, nog steeds
opgebouwd rond 2 pandhoven, met de kloostertuin.
Na de inlijving van Ieper bij Frankrijk in 1794, werd de Recollettenkerk, waar O. L. Vrouw van Tuine al
eeuwen vereerd was, omgevormd tot een Temple de Bienséance. Het terrein werd herschapen in een
groentehof en blekerij.
O. Mus vermeldt dat de Recoletten in 1797 dwongen werden hun klooster op te geven, waarna het
complex verkocht en geslecht werd14. Figuur 23 toont wellicht de situatie net voor de sloop.

14

MUS 2010, 77. Andere bronnen situeren de sloop van het klooster in 1805.
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Figuur 23: Weergave van het Recolettenklooster van Ieper (Bron: Ieper, Recolettenklooster (grondplan), Karel Vande
Vyvere-Pety, Albums neogotisch drukwerk, 1879-1914, Brugge, Openbare bibliotheek)
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Figuur 24: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de Vandermaelenkaart, 1846-1854 (Bron:
Geopunt)

Figuur 25: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op het plan van De Bruck 1847 (Stadsplan De
Bruck, 1847)
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De Vandermaelenkaart toont de locatie van het onderzoeksterrein in relatie tot de stadsomwalling van
Ieper tussen 1846 en 1854. Het noordelijk deel van de locatie wordt mogelijk aangesneden door de
Vauban-versterking. Het zuidelijk deel van het onderzoeksterrein is bebouwd. Dit is ook duidelijk
merkbaar op een plan van de stad Ieper uit 1847. Het tracé van de huidige Cartonstraat, Recolettenpoort
en Heilige Geeststraat is duidelijk waarneembaar.
In het zuidoostelijk deel van het onderzoeksterrein situeert zich vanaf 1840 het Krankzinnigengesticht
van Ieper (Figuur 25, b.)
Vanaf 1852 werd de stad gedemilitariseerd en verdwenen de versterkingen. Ook ongeveer één derde
van de hoofdomwalling verdween in deze tijd en werd vervangen door een afwateringsgracht met een
rondweg aan de binnen- en de buitenkant van de stad, de huidige Wieltjesgracht.

1.3.3.1.3 Huidige gebruik en verstoringen
De zone waar gebouwd zal worden bestaat op heden uit wandelpad uit koolwaterstof, gras en voetpad
uit betonklinkers. Binnen de grenzen van het volledig projectgebied bevinden zich serviceflats, een
woonzorgcentrum, huurflats, een dagcentrum en bijhorigheden, parkeerplaatsen, wandelwegen en
terrassen, struiken, gras en bomen.
De orthofoto’s vertonen een duidelijke evolutie in de bebouwing binnen het projectgebied. Tussen 1918
en 1989 situeerde zich hier het O.L.V. – hospitaal. Vanaf 1994 werden seviceflats opgericht en in 2002
het woonzorgcentrum. Het terrein bestemd voor uitbreiding is duidelijk bebouwd tot de orthofoto van
2000-2003.

Figuur 26: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen,
1971 (Bron: Geopunt)
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Figuur 27: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropnamen,
1979-1990 (Bron: Geopunt)

Figuur 28: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen,
2000-2003 (Bron: Geopunt)
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Figuur 29: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen,
2005-2007 (Bron: Geopunt)

Figuur 30: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen,
2008-2011 (Bron: Geopunt)
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Figuur 31: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen,
2016 (Bron: Geoppunt)

Figuur 32: Aanduiding van het gesloopte gebouw, ter hoogte van de uitbreiding (met dank aan T. Breyne bvba)
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Het is niet duidelijk in hoeverre het gesloopte gebouw al dan niet onderkelderd was. Het
architectenbureau meldt dat dit mogelijk het geval was, maar dat dit niet zeker is. Verder wordt gemeld
dat tijdens de sloop niet alleen het bovengronds metselwerk, maar ook alle funderingen van het gebouw
verwijderd zijn15.
Op Figuur 32 worden ook diverse nutsleidingen weergegeven, o.a. aan noordzijde van het gesloopte
gebouw. Het is niet duidelijk welke bij de sloop ontmanteld zijn en welke nog in gebruik zijn.

1.3.3.2 Beschrijving van de gekende archeologische waarden
Voor het onderzoeksgebied werden in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend
Erfgoed in de nabije omgeving volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse
bouwhistorische waarden vastgesteld:

Figuur 33: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de topografische kaart met aanduiding van de
CAI (Bron: Geopunt)

15

Schriftelijke mededeling T. Breyne bvba, 10/3/2017.
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Tabel 4: Overzicht van de aanwezige CAI.

CAI
nummer
76122

Omschrijving
Opgraving (1988); NK: 15 meter
Late middeleeuwen: sluisconstructie waardoor het Ieperleed de stad verliet, opgebouwd uit zandsteen
en baksteen - kleine aanlegkade - onderdeel (oostelijke hoek) van de Vauban-versterking (doorgang
in een bastion van de nieuwe vestingsmuur opgenomen) de muurkern bestaat uit rode baksteen, de
binnenzijde van de hoek was als een kazemat ingericht

76543

Bron: TERMOTE J. 1990: Het stadsarcheologisch onderzoek te Ieper in 1988-1989, in Westvlaamse
Archaeologica, 6, 3.
Controle van werken (1996); NK: 15 meter
Late middeleeuwen: gracht die rond de Sint-Martinusparochie aangelegd was, gracht kan misschien
teruggaan tot de 11de eeuw - resten van een bakstenen constructie en een tonwaterput uit de 14de
eeuw
16de-17de eeuw: overblijfselen van een huis met beerput
17de-18de eeuw: waterput – leerlooierskuipen

76988

Bron: DEWILDE M. en O. MUS 1997: Archeologische vondsten in de Kauwekijnstraat te Ieper.
Aanknopingspunten voor haar vroegste geschiedenis, in Archaeologia Mediaevalis, 13-1415/03/1997, p. 57-58.
Toevalsvondst (2008, Decorte, J.); NK: 15 meter
Onbepaald: De constructie is boogvormig aangelegd (35 cm breed). Het gaat waarschijnlijk om
fundamenten en niet om opgaande muren.
De kaart van Sanderus geeft in de tuin een woning aan. Deze bakstenen constructie is in een
boogvorm aangelegd en is gebouwd met herbruikte baksteen (zowel rood als geel) in verschillende
formaten, waarvan er vele gebroken zijn. Later werd boven deze structuur ook nog een tuinmuurtje
geplaatst met herbruikte stenen.
20ste eeuw: een verzamelput
Bron: Jan Decorte, Archeo 7

152177

Indicator cartografie; NK: 15 meter
de

17 eeuw: gracht – Vauban

152641

Gils R. 2010, De Wellingtonbarrière en de vesting Menen, Archeologische en historische
monografieën Zuid-West-Vlaanderen 74, Kortrijk.
Indicator cartografie ; NK: 150 meter
Late middeleeuwen: stadspoort

152643

Mus, O. 1998: L'évolution de la ville d'Ypres depuis l'origine jusqu'à 1400 In: Dewilde, M., Ervynck, A.
& Wielemans, A. (eds.), Ypres and the medieval cloth industry in Flanders, 43-56.
Indicator cartografie ; NK: 150 meter
Late middeleeuwen: stadspoort

152717

Mus, O. 1998: L'évolution de la ville d'Ypres depuis l'origine jusqu'à 1400 In: Dewilde, M., Ervynck, A.
& Wielemans, A. (eds.), Ypres and the medieval cloth industry in Flanders, 43-56.
Controle van Werken (2011); NK: 150 meter
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CAI
nummer

Omschrijving
Onbepaald: massieve muurfunderingen
Bron: gevonden bij rioleringswerken, contactpersoon is Jan Decorte.

Figuur 34: plan met aanduiding van ondergrondse obstakels (met dank aan T. Breyne bvba)

Ondanks de vele bouwcampagnes op deze hotspot binnen de laatmiddeleeuwse stadsmuren werd nooit
eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit verklaart de afwezigheid van archeologische
vindplaatsen binnen het plangebied op de CAI. Nochtans wordt door het architectenbureau melding
gemaakt van o.a. ‘vestingsmuren die onder de site lopen’. De vestingen worden gelokaliseerd op Figuur
34, opgemaakt door het architectenbureau voor de aannemer grond- en funderingswerken voor de
huurflats. Dit plan heeft betrekking op het noordelijke deel van het volledige plangebied, dat grenst aan
de Wieltjesgracht en niet op de zone van de geplande uitbreiding. De overige groen gearceerde ‘keldersfunderingen’ zijn volgens het architectenbureau een aanduiding van de situering van gebouwen die er
stonden, voor de oprichting van de gesloopte gebouwen. Het gaat om funderingen, waarvan een
vermoeden bestond dat deze zich nog onder de gesloopte gebouwen zouden bevinden. Deze werden
niet noodzakelijk tijdens de werken aangesneden.
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1.3.3.3 Projectgebied gesitueerd ten aanzien van zijn landschappelijk en culturele kader

Figuur 35: Volledig projectgebied en uitbreidingszone weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen,
2016 t.a.v. zijn cultuurhistorisch kader (Bron: Geopunt)

Het Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis is sinds 05-10-2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed16. Het
gasthuis werd na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd op de plaats van het vooroorlogse
krankzinnigengesticht van de Burgerlijke Godshuizen.
Op de hoek van de Diksmuidestraat en de Heilige Geeststraat komen verder twee gebouwen voor, die
opgenomen zijn als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Het gaat om een brouwerij-mouterij en een
herberg, beide opgericht tijdens het interbellum.
Ook langs de Diksmuidestraat, verder in zuidelijke richting, komen verschillende gebouwen voor die
vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed. Het gaat om een herberg, winkelhuis en herenhuis, apotheek
en diverse eenheidsbebouwingen van 4 burgerhuizen.

16
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2017:
Onze-Lieve-Vrouwgasthuis,
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30334 (geraadpleegd op 8 maart 2017).
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1.4
1.4.1

Synthese
Onderzoeksvragen vs. bureauonderzoek

Wat is, op basis van de bestaande bronnen, het archeologisch potentieel van het projectgebied? Zijn er
indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites?
Op basis van het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat het archeologisch potentieel van dit
projectgebied groot is. Vooreerst kwam het terrein reeds in de tweede helft van de 13de eeuw,
vermoedelijk nog voor 1285, binnen de stadsmuren te liggen. De bronnen maken bovendien melding dat
zich reeds in de 13de eeuw een religieus complex ter hoogte van het plangebied situeert. Het gaat om
het klooster van de Minderbroeders, in 1608 Minderbroeders-Recoletten genoemd. Het klooster wordt
duidelijk afgebeeld op de oudste plannen van Ieper, daterend uit de 16de eeuw. Het complex bestaat uit
een kerk, met ten noorden daarvan 2 pandhoven. In 1797 werden de Recoletten gedwongen hun
klooster op te geven, waarna het complex verkocht en geslecht werd. Het projectgebied situeert zich
m.a.w. bovenop meer dan 500 jaar kloostergeschiedenis. Daarnaast dient rekening gehouden te worden
met geïsoleerde bewoning in de onmiddellijke nabijheid van het klooster en vestingbouwkundige
elementen.
Indien niet, kan de afwezigheid van indicaties op basis van de resultaten van het bureauonderzoek
verklaard worden?
NVT
Indien wel, kan op basis van bestaande bronnen bepaald worden wat de aard, datering en bewaring is?
Zie hoger.
Wat is de verstoringshistoriek van het plangebied en welke invloed heeft dit op het archeologisch
potentieel van het terrein?
Ter hoogte van de uitbreiding situeerde zich tot het begin van de 21ste eeuw een gebouw, dat momenteel
reeds gesloopt is. Het is niet duidelijk in hoeverre dit gebouw al dan niet volledig of gedeeltelijk
onderkelderd was. Volgens het architectenbureau werden tijdens de sloop ook alle funderingen
verwijderd. Het is niet duidelijk in hoeverre de nutsleidingen, zoals weergegeven op Figuur 32, reeds
werden ontmanteld of nog in gebruik zijn.
Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Alle geplande ingrepen steunen op een paalfundering. Ondanks het feit dat de diepte van deze
fundering nog te bepalen is, kan nu al gesteld worden dat de impact op het bodemarchief groot zal zijn.
Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site?
Archeologisch onderzoek op deze locatie zou kunnen leiden tot een belangrijke kenniswinst m.b.t.
(laat)middeleeuwse stadsontwikkeling van Ieper en het ontstaan en de ontwikkeling van kloosters op het
grondgebied van de stad.
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Figuur 36: Syntheseplan weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt)

1.4.2

Conclusie

De opdrachtgever plant de uitbreiding van WZC Wieltjesgracht. De werkzaamheden kunnen een
bedreiging vormen voor eventueel aanwezig ondergronds erfgoed.
Naar aanleiding van de geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen een vastgestelde
archeologische zone, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat
en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m2 of
meer bedraagt, werd een archeologienota opgemaakt. Op basis van dit bureauonderzoek werd
nagegaan of een verder archeologisch traject met ingreep in de bodem noodzakelijk is en of er een
(gedeeltelijke vrijgave) mogelijk is.
Uit het bodemkundig/landschappelijk onderzoek blijkt dat het plangebied zich situeert op de oostelijke
zijde van de Iepere, buiten het alluvium.
Op basis van het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat het archeologisch potentieel van dit
projectgebied groot is. Het terrein kwam reeds in de tweede helft van de 13de eeuw, vermoedelijk nog
voor 1285, binnen de stadsmuren te liggen. De bronnen maken bovendien melding dat zich reeds in de
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13de eeuw een religieus complex ter hoogte van het plangebied situeert. Het gaat om het klooster van de
Minderbroeders, in 1608 Minderbroeders-Recoletten genoemd. Het klooster wordt duidelijk afgebeeld op
de oudste plannen van Ieper, daterend uit de 16de eeuw. Het complex bestaat uit een kerk, met ten
noorden daarvan 2 pandhoven. De Recoletten werden in 1797 gedwongen hun klooster op te geven,
waarna het complex verkocht en geslecht werd.
Algemeen kan gesteld worden dat het bureauonderzoek wijst op de potentiële aanwezigheid van
waardevol bodemarchief, dat zou kunnen leiden tot een belangrijke kenniswinst m.b.t.
(laat)middeleeuwse stadsontwikkeling van Ieper. Er wordt geadviseerd om de stap van de prospectie
over te slaan en onmiddellijk over te gaan tot een vlakdekkende opgraving van de volledige uitbreiding
(ca. 317,5m2).
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Deel 3:

Bijlagen

Projectcode
Onderwerp
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2017C72
Hoge Wieltjesgracht Ieper
1
Kadasterplan
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
06/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
06/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
06/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Bodemkaart
Traditionele landschappenkaart
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Bodemkaart
Tertiair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Bodemkaart
Quartair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
07/03/2017
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Bodemkaart
Bodemkaart
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Bodemkaart
Bodemkaart
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Hoogtemodel
DHMV
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Hoogtemodel
Hoogteverloop
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Hoogtemodel
Waterlopen
Onbekend
Digitaal
07/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Plattegrond
Alluvium
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Plattegrond
Ieper tijdens 11de en 12de eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Plattegrond
Ieper tijdens de 13de eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Plattegrond
Ieper tweede kwart 13de eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Plattegrond
Ieper en buitenwijken
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Historische kaart
Guillaume du Thielt
Onbekend
Digitaal
1383

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Historische kaart
Thévelin-Destrée
Onbekend
Digitaal
1500

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Historische kaart
Braun & Hogeberg
Onbekend
Digitaal
1575

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Historische kaart
Sanderus
Onbekend
Digitaal
1641
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Historische kaart
De Wit
Onbekend
Digitaal
1690

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Historische kaart
Ferraris
Onbekend
Digitaal
1771-1777

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

23
Figuratieve weergave
Recolettenklooster
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

24
Historische kaart
Vandermaelenkaart
Onbekend
Digitaal
1846-1854

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

25
Historische kaart
De Bruck
Onbekend
Digitaal
1847

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

26
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
1971

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

27
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
1979-1990
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

28
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
2000-2003

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

29
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
2005-2007

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

30
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
2008-2011

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

31
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

32
Grondplan
Gesloopte gebouw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

33
Topografische kaart
CAI
Onbekend
Digitaal
06/03/2017

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

34
Bouwplan
Ondergrondse obstakels
Onbekend
Digitaal
Onbekend
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

35
Orthofoto
Cultuurhistorisch kader
Onbekend
Digitaal
2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

36
Kadasterplan
Syntheseplan
Onbekend
Digitaal
6/3/2017
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