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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 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017D100
Locatie: Provincie Antwerpen, Bonheiden, Vijverstein
Bounding box: punt 1 (NW) – X 163702,362 Y 188738,494
Punt 2 (ZO) – X 163843,259
Y 188623,476
Kadaster: Bonheiden, afd. 1, Bonheiden, sectie C, percelen 25k, 25l
Oppervlakte projectgebied: ca. 6570 m²

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

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: /

2.1.2. GEPLANDE WERKEN
Het projectgebied zal in twee bouwloten opgedeeld worden. Het achterste, zuidelijke deel is bosgebied
en wordt uitgesloten uit de verkaveling.
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Figuur 4: Inplantingsplan nieuwe toestand. (P. Geerts 2017)
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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.

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 materiaal4. 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 in het zuidoosten van Bonheiden. Het projectgebied grenst in het noordwesten
aan de Vijverstein en in het zuidoosten aan de Boeimeerbeek/Vrouwvliet. In de buurt bevinden zich
nog enkele beken: de Molenbeek, Begijnebeek, Elstloop. Meer naar het zuiden loopt de Dijle.

Figuur 5: Luchtfoto uit 2016 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het noordwest-zuidoostprofiel kan men stellen dat het terrein daalt in zuidoostelijke
richting. Op het hoogste punt bevindt het terrein zich op 7,2m TAW waarna het daalt naar 6,3m TAW
om te zakken tot 5,5m TAW bij de gracht/beek. Het zuidwest-noordoostprofiel toont een iets vlakker
profiel met variatie tussen 6,8 en 7,2 m TAW.

Figuur 6: Terreinprofiel NW-ZO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 7: Terreinprofiel ZW-NO. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 6,257,50m TAW bevindt. Het projectgebied ligt net op de overgang van de vallei van de Vrouwvliet en Dijle
en de hoger gelegen delen in het noorden.

Figuur 8: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Het zuidelijk deel valt onder bodemtype Zdc3, een matig
natte zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De Zdc serie vertoont een
bruingrijze bovengrond, meestal 20-40 cm dik, overgaand tot een sterk roestige horizont. Men treft
een verbrokkelde textuur B aan die bestaat uit geïsoleerde zwaardere vlekken. Leem of kleizandsubstraat komen geregeld voor.
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Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

d

Matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

c

Fase

3

met sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten),
verbrokkelde textuur B horizont ( bij zandige
sedimenten)
Dikke humeuze bovengrond (40-60 cm)

Het grootste deel van het projectgebied valt onder bodemtype Zcf, een matig droge zandbodem met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. De drie Podzoleenheden (Zcf, Zcg en ZcF) hebben een
grijze bovengrond van wisselende diepte. Veel profielen vertonen een verkitting van de onderste B
horizont, vooral bij de ontwikkeling ..g. De textureel contracterende 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.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

c

matig droog, zwak gleyig

Profielontwikkelingsgroep

f

met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Tot slot valt het zuidelijke deel onder bodemtype Lfp, een zeer natte zandleembodem zonder profiel.
De series Lfp en Lfc zijn hydromorfe zeer natte gronden met een reductiehorziont, die begint op de
diepte van 50-100 cm. De bodems zijn permanent zeer nat.
Textuurklasse

L

Zandleem

Drainageklasse

f

zeer nat, zeer sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

Zonder profielontwikkeling
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Figuur 9: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Zelzate. Deze
bestaat uit grijsgroen zand, bevat kleilagen, is glauconiethoudend, glimmerhoudend, gebioturbeerd,
bevat soms schelpen, soms pyrietconcreties.

Figuur 10: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het noordelijk deel van het projectgebied zich onder
type 3 waarbij zich geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie
bevinden en het zuidelijk deel onder type 3a waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele
afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 11: Uitleg type 3 en 3a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 12: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 13: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit gemengd bos.

Figuur 14: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Bodemvondsten van silexwerktuigen (omgeving Zwarte Leeuwstraat, heide achter Sint-Annakapel-,
een Hallstatt-brandgraf (achter Sint-Annakapel), urnen en Gallo-Romeinse brandgraven (ter hoogte
van de “Kwade Heuvel” of het Balbos) en een Romeinse waterput (Mispeldonk) wijzen op een
bewoning in de prehistorie en de Romeinse tijd. Sporen uit de Frankische periode werden niet
gevonden. Het Waverwald of Waverwoud, waartoe ook de “Boen(d)e(n)heyde” behoorde, bleef
immers tot ver in de Middeleeuwen een woest en onontgonnen gebied, dat in het bezit kwam van het
machtige Berthoutsgeslacht. Vermoedelijk ontstond Bonheiden in de 13de eeuw in de beginperiode
van de heideontginning rondom een kapel die door Wouter III Berthout gebouwd werd aan de
zandweg van Mechelen naar Aarschot. Na de Berthouts (1106-1406) volden verschillende eigenaars
elkaar op als heren van Bonheiden. In het zuiden van de gemeente, te midden van lage velden in de
uitlopers van de Dijlevallei, bevond zich tot in 1896, in een bocht van de Boeimeerbeek, het
waterkasteel Vijverstein6.

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont onbebouwde, beboste gronden en een weg. Ten zuiden is de Boeimeerbeek gelegen.
Ter hoogte van het projectgebied en net ten westen staat een hoger gelegen deel aangeduid. Ook op
het Digitaal Hoogtemodel is ten westen een hoger gelegen donk te zien, maar deze lijkt buiten het
projectgebied te vallen.

Figuur 15: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Bonheiden.
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Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 zijn onbebouwde percelen te zien. De weg is verdwenen.

Figuur 16: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 17: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Het projectgebied
moet iets zuidelijker gesitueerd worden.

Figuur 18: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op een topografische kaart uit 1929-1930 is het projectgebied nog steeds onbebouwd. Ten westen
ziet men duidelijk de donk liggen die ook op de Ferrariskaart te zien is.

Figuur 19: Topografische kaart uit 1929-1930 met aanduiding projectgebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 geeft een gelijkaardig beeld als de topografische kaart uit 1929-1930. Het deel
aan de straatzijde was gras en de rest bos.

Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De topografische kaart uit 1976 toont dat er een rechthoekig gebouw aanwezig was op het terrein. In
2008 ontstond de vijver.

Figuur 21: Topografische kaart uit 1976 met aanduiding projectgebied. (Cartesius 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 102096: In de 17de eeuw was hier een site met walgracht aanwezig.
Locatie 159197: Hier zou de slag bij Rijmenam in 1578 plaats gevonden hebben tussen het
Staatse leger en het Spaanse leger. Het projectgebied valt binnen deze CAI-locatie.
Locatie 110187: Deze hoeve bestond reeds in de 18de eeuw.
Locatie 110265: In de late middeleeuwen stond hier een hoeve die in de 17de eeuw werd
omgevormd tot lusthof.
Locatie 106654: De Mispeldonkhoeve gaat terug op een 15de-eeuws lemen exemplaar dat in
de 18de eeuw versteende.
Locatie 102241: In 1960 werd een toevalsvondst gedaan. Het ging om de resten van een
schedel van een oeros en het scheenbeen van een voorhistorisch paard. In de 17de eeuw was
hier een schans aanwezig.
Locatie 105993: Tijdens werken werd oorlogstuig uit de 16de eeuw aangetroffen die in verband
gebracht kan worden met de Slag bij Rijmenam. Van het Fort van Mispeldonk werd een
waterput teruggevonden.
Locatie 110188: Hier was een molen gelegen.
Locatie 105994: De Hottentothoeve gaat zeker terug tot de 18de eeuw.
Locatie 106646: Op basis van cartografische bronnen was de hoeve reeds aanwezig in de 18de
eeuw.
Locatie 165826, 165825, 165821, 165822, 165824, 165627, 165818, 165817, 165816, 165625,
165811: Hier bevindt of bevond zich een bunker, deep dug-out of connectiekamer van de KWlinie.
Locatie 105094: Tijdens graafwerken werd 16de-eeuws aardewerk aangetroffen.
Locatie 207914: Tijdens een metaaldetectie werd een naamplaatsje van een soldaat uit de
eerste Wereldoorlog gevonden.
Locatie 105088: Hier werden paalkuilen en heuvels aangetroffen. Meer informatie is er echter
niet beschikbaar en het is dan ook onduidelijk of het om bijvoorbeeld grafheuvels gaat.
Locatie 166034: Tijdens een metaaldetectie werd een 17de-eeuwse schoengesp gevonden.
Locatie 110277: De kerk zou teruggaan tot de late middeleeuwen.
Locatie 110264: in de buurt van de huidige kapel was in de late middeleeuwen vermoedelijk
al een kapel aanwezig.
Locatie 151013, 151014: In de 17de eeuw was hier een schans aanwezig.
Locatie 151470: Hier werd een 15de-eeuwse munt gevonden.
Locatie 100038: Tijdens een veldprospectie werd een mesolithische microliet gevonden.
Locatie 3009: In de volle middeleeuwen bevond zich hier een motte. In de 17de eeuw werd
deze omgevormd tot lusthof.
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Figuur 22: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)

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
onbebouwd was. In de 2de helft van de 20ste eeuw werd een gebouw opgericht die uiteindelijk terug
verdween. Aan de straatzijde werd meer recent een vijver aangelegd.
De vondstlocaties in de buurt zijn vooral gebaseerd op cartografische bronnen of wijzen op bunkers
van de KW-linie. Het ontbreken van archeologische kennis is dan ook te wijten aan het ontbreken van
systematisch onderzoek in de buurt. Het projectgebied valt wel binnen de vondslocatie van de slag bij
Rijmenam (1578). Het is momenteel niet geweten welke sporen en vondsten dit met zich mee bracht.
Tot nu toe werden op enkele locaties oorlogsvoorwerpen gevonden. Dergelijke vondsten kunnen hier
dan ook verwacht worden.
Landschappelijk gezien ligt het projectgebied op de overgang van lager gelegen valleien in het zuiden
en hoger gelegen ruggen in het noorden. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel kan men vaststellen
dat ten westen van het projectgebied en iets noordelijker enkele kleinere hoger gelegen zones
aanwezig zijn. Bodemkundig gezien is er deels op het terrein een podzol aanwezig. Indien
archeologische resten aanwezig zijn, zijn deze dan ook meestal goed bewaard. De zone nabij de beek
was vermoedelijk te nat voor menselijke activiteiten.
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Figuur 23: Syntheseplan. (A. Devroe 2017)

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 heden als laag bestempeld kan worden. Het gaat om onbebouwd
gebied waar weinig sporen te verwachten zijn. Mogelijk worden perceelsgrenzen en –grachten
aangetroffen maar deze zijn archeologisch gezien niet zo interessant. Ook wegen zoals op de
Ferrariskaart kunnen aangetroffen worden. Naar oudere periodes toe kon het archeologisch
potentieel niet met zekerheid vastgesteld worden. De ligging (overgang vallei-hoger gelegen
zones) en bodemkundige situatie (podzol) zorgen ervoor dat het potentieel als middelmatig
tot hoog wordt ingeschat. Steentijdsites kunnen niet uitgesloten worden maar vermoedelijk
verkozen ze de iets hoger gelegen donken in de buurt omwille van de nog meer gunstige
ligging. Er dient ook rekening gehouden te worden met vondsten van de slag bij Rijmenam uit
de 16de eeuw.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Op basis van het bureauonderzoek lijkt het terrein enkel verstoord te zijn ter hoogte van de
aangelegde vijver. In hoeverre de verstoring ruimer gebeurde kon niet nagegaan worden. De
eigenaar vermeldde wel dat bij de aanleg van de vijver het volledige terrein tot ca. 2m
verstoord werd.
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-

Wat is de impact van de geplande werken?
Het projectgebied zal in twee bouwloten opgedeeld worden. Het achterste, zuidelijke deel is
bosgebied en wordt uitgesloten uit de verkaveling.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 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. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes aanwezig zijn. Gezien
de ligging en de bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog
ingeschat.
De toekomstige verkaveling zal eventueel aanwezige archeologische sporen verstoren. De zone als
bosgebied wordt hier uitgesloten. Het gaat om een zone van ca. 2352 m² (woongebied zonder vijver)
waarbij mogelijke archeologische resten geraakt kunnen worden. Aangezien er weinig gekend is uit de
nabije omgeving en gezien de aanduiding als archeologische vondstlocatie zorgt dergelijke oppervlakte
meteen voor kenniswinst.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige bodemingrepen is bijkomend onderzoek
noodzakelijk. Dit zal verder besproken worden in het Programma van maatregelen.

2.3. SAMENVATTING
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.
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. Gezien
de ligging en de bodemkundige situatie wordt het archeologisch potentieel als middelmatig tot hoog
ingeschat.
De toekomstige verkaveling zal eventueel aanwezige archeologische sporen verstoren. De zone als
bosgebied wordt hier uitgesloten. Het gaat om een zone van ca. 2352 m² (woongebied zonder vijver)
waarbij mogelijke archeologische resten geraakt kunnen worden. Aangezien er weinig gekend is uit de
nabije omgeving en gezien de aanduiding als archeologische vondstlocatie zorgt dergelijke oppervlakte
meteen voor kenniswinst.
Gezien het archeologisch potentieel en de toekomstige bodemingrepen is bijkomend onderzoek
noodzakelijk.
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PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
6-4-2017
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
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topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
6-4-2017
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
6-4-2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=G
etLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-4-2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-4-2017
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
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6
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
6-4-2017
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
6-4-2017
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
6-4-2017
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
6-4-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking
/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
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Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
6-4-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
6-4-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
6-4-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
6-4-2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Topografische kaart 1929-1930
onbekend
digitaal
10-4-2017
www.cartesius.be
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luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
10-4-2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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Historische kaart
Topografische kaart 1976
onbekend
digitaal
10-4-2017
www.cartesius.be
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Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
10-4-2017
/
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Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
10-4-2017
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
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digitaal
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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
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Boorplan
Voorstel landschappelijke boringen
1:1
digitaal
11-5-2017
/
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