ARCHEOLOGIENOTA – VERSLAG VAN RESULTATEN
MERKSEM – CARRETTESTRAAT
A. DEVROE
DECEMBER 2017

COLOFON
Project
Archeologienota – Merksem, Carrettestraat

Opdrachtgever
Antwerps Sportpaleis nv
Schijnpoortweg 119
2170 Merksem

Opdrachtnemer
Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE0680.617.128

Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2017 Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de
adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast
worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze,
zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever. Dit met uitzondering van de door de
architect aangeleverde plannen. Deze blijven eigendom van deze laatste.

INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................................... 0
1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

2.

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 2
2.1.

2.1.1.

Administratieve gegevens ............................................................................................... 2

2.1.2.

Geplande werken ............................................................................................................ 3

2.1.3.

Onderzoeksopdracht ....................................................................................................... 8

2.1.4.

Werkwijze en strategie .................................................................................................... 8

2.2.

4.

Assessmentrapport ................................................................................................................. 9

2.2.1.

Landschappelijke ligging .................................................................................................. 9

2.2.2.

Historische beschrijving ................................................................................................. 15

2.2.3.

Archeologisch kader ...................................................................................................... 18

2.2.4.

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied ................................................ 19

2.2.5.

Synthese ........................................................................................................................ 19

2.2.6.

Archeologische verwachting en noodzaak verder onderzoek ...................................... 20

2.3.
3.

Beschrijvend gedeelte ............................................................................................................. 2

Samenvatting......................................................................................................................... 20

Bibliografie..................................................................................................................................... 22
3.1.

Literatuur ............................................................................................................................... 22

3.2.

Websites ................................................................................................................................ 22

Bijlagen .......................................................................................................................................... 24
4.1.

Figurenlijst ............................................................................................................................. 24

4.2.

Plannenlijst ............................................................................................................................ 25

1.

INLEIDING

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

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2017)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1.

BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017K148
Locatie: Provincie Antwerpen, Antwerpen, Merksem, Carrettestraat
Bounding box: punt 1 (NW) – X 154857,666 Y 214235,364
Punt 2 (ZO) – X 155076,981
Y 214041,861
Kadaster: Antwerpen, afd. 40, Merksem, afd. 2, sectie C, percelen 578c, 578d (partim), 578e, 579h,
579k (partim), 580p, 580a² (partim), 580b² (partim), 580c² (partim), 580d², 581v² (partim), 580w, 580z,
Oppervlakte projectgebied: ca. 26.066 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
Ter hoogte van het projectgebied zullen de bestaande gebouwen afgebroken worden.
Op de twee zuidelijke zones wordt een parking (ca. 12.630 m²) aangelegd in asfalt, grindgazon,
betonverharding en betonnen grasdallen. Hiervoor zal men ca. 30cm teelaarde afgraven en verder
aanvullen tot op de vereiste hoogte.
De noordelijke zone (ca. 4101m²) zal als groenzone ingericht worden. Alle bestaande bomen zullen
gerooid worden en de teelaarde zal afgegraven worden tot op ca. 30 cm diepte. Er zullen nieuwe
bomen aangeplant worden en nieuwe lage beplanting worden voorzien en graszones die aansluiten
bij het bestaande openbaar domein. Hiervoor zal de grond licht opgehoogd en geherprofileerd
worden. Voor de afwatering wordt een kleine wadi aangelegd die plaatselijk 70 cm diep zal zijn. Hier
wordt ook een basketbalveld ingericht. Hiervoor zal men ca. 30 cm afgraven (teelaarde) en zal de grond
opgehoogd worden tot de vereiste hoogte.
Dit project vormt een tweede deelproject van een groter geheel. Deze vergunningsaanvraag omvat de
aanleg van de parking en groenzone. Het eerste deelproject maakt deel uit van een andere
vergunningsaanvraag. Hiervoor werd reeds een archeologienota opgesteld1.
1

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/5068
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Figuur 4: Plan met aanduiding deelprojecten. (ABV+ Architecten 2017)
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Figuur 5: Inplantingsplan. (ABV+ Architecten 2017)
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Figuur 6: Inplantingsplan nieuwe toestand. (ABV+ Architecten 2017)

6

Figuur 7: Terreinprofiel bestaande toestand. (ABV+ Architecten 2017)

Figuur 8 Terreinprofiel nieuwe toestand. (ABV+ Architecten 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 hoeverre is het terrein 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
Vlaanderen2 en Geopunt Vlaanderen3.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een matige 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 Vlaanderen4. De website van Cartesius
werd eveneens geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal5. Ook de
luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd6. 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.

2

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
4
http://www.geopunt.be/
5
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
6
http://cai.onroerenderfgoed.be/
3
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2.2.

ASSESSMENTRAPPORT

2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt in het zuidwesten van Merksem. Het projectgebied grenst in het noorden aan
de Gasthuishoevestraat, in het oosten aan de Van Veerlehofstraat en in het zuiden aan de
Carrettestraat. Ter hoogte van het projectgebied zijn een voetbalterrein, tanktransportbedrijf, tuintjes
en parking aanwezig. Ten zuiden ligt het Albertkanaal. Het Klein Schijn en Groot Schijn lopen ten zuiden
hiervan.

Figuur 9: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men stellen dat de noordelijke zone wat geaccidenteerd is en in
zuidelijke richting daalt (van 5,1m TAW in het noorden naar 4,2m TAW in het zuiden). De zuidoostelijke
zone is vrij vlak en varieert tussen 4,3 en 4,5m TAW. De zuidwestelijke zone toont een maaiveld van
ca. 4,3m TAW in het westen waarna het daalt richting 3,9m TAW. Ter hoogte van de truckparking
bedraagt de hoogte ca. 4,7m TAW en lijkt het terrein opgehoogd te zijn.
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Figuur 10: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

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

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 3,5-5
m TAW bevindt. Het projectgebied ligt in de vallei van het Schijn.

Figuur 12: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Een meer gedetailleerde weergave toont duidelijk de reliëfverschillen. Het noordelijk deel is wat meer
geaccidenteerd, de truckparking is zeer vlak en vermoedelijk opgehoogd, de westelijke zone ligt lager
en de oostelijke iets hoger.

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

Het projectgebied valt volgens de bodemkaart volledig onder bodemtype OB, bebouwde zone.

Figuur 14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Lillo. Deze bestaat
uit groen tot grijsbruin fijn zand, is weinig glauconiethoudend en bevat schelpen aan de basis.

Figuur 15: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt de zuidwestelijke hoek van het projectgebied zich onder
type 3c waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale getijdenafzettingen bovenop de Pleistocene
sequentie bevinden. De rest bevindt zich onder type 1a waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale
fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 16: Uitleg type 1a en 3c quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 17: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 18: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit akkerbouw, weiland en industrie- en
handelsinfrastructuur.

Figuur 19: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Volgens de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel
Ferrariskaart genoemd, bestond het projectgebied uit een site met walgracht. In het noordoosten staat
een gebouwencomplex afgebeeld. De tuin en walgracht vallen grotendeels binnen het projectgebied.
De westelijke zone bestond uit landbouwgrond. Ten oosten van het projectgebied valt de andere helft
van de site met walgracht. Het gaat om het “Eelckens hof”.

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

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont dat een deel van de gebouwen en de walgracht binnen het
projectgebied vielen.

Figuur 21: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft eenzelfde beeld. De hoeve wordt hier wel als “Duyvels
hoef” benoemd.

Figuur 22: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In het midden van de 20ste eeuw verdween de hoeve. Op een topografische kaart uit 1969 ziet men dat
enkele gebouwen opgericht werden en een weg over het terrein werd getrokken.

Figuur 23: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding projectgebied. (Cartesius s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 geeft eenzelfde beeld weer met enkele gebouwen, een weg en voetbalveld.

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

Deze gebouwen verdwenen opnieuw waarna de centrale strook verhard werd en als parkeerruimte
voor vrachtwagens gebruikt werd. De huidige bebouwing ontstond toen ook.

Figuur 25: Luchtfoto uit 2000-2003 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
omgeving van het projectgebied.
-

Locatie 104770: Het lusthof gaat terug tot de 16de eeuw.
Locatie 104764: Het Kasteel Boekenberg gaat terug op een hoeve uit de 15de eeuw.
Locatie 366358: In de 18de eeuw was hier een dorpskern.
Locatie 104763: De Sint-Bartholomeuskerk gaat terug tot de 15de eeuw.
Locatie 104762: Op basis van cartografische bronnen was hier een lusthof gelegen.
Locatie 212845: Tijdens een archeologisch vooronderzoek werden een 19 de-eeuwse sluis en
kade aangesneden.
Locatie 366360: Hier was de 19de-eeuwse Brialmontomwalling gelegen.
Locatie 366043: Hier was een stadspoort gelegen.
Locatie 366068: Van het Fort Peyrera werden enkele fragmenten van de gracht aangesneden.
Locatie 100576: Ondertunneling die het water van het Schijn naar de stadsgracht moest
brengen.
Locatie 366069: Bij archeologisch vooronderzoek werden resten van de lunet aangetroffen.
Locatie 366058: Op basis van cartografische bronnen was hier in de Nieuwe Tijd een kerkhof
gelegen.
Locatie 366348, 366349, 366350, 366060: In de 18de eeuw was hier een nederzetting gelegen.
Locatie 366347, 366357: Hier is de Brialmontomwalling gelegen.
Locatie 366002: Hier werden middeleeuwse grondsporen aangetroffen.
Locatie 104728: In de 16de eeuw was hier een waterslot gelegen.

Figuur 26: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2017)
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2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw deels
bebouwd was. Ter hoogte van het projectgebied was een site met walgracht gelegen waarvan de
gebouwen zich in de noordoostelijke hoek bevonden. Een deel van deze gebouwen vallen buiten het
projectgebied. Een deel van de tuinzone en de walgracht vallen binnen het projectgebied. Dergelijke
sites met walgracht zijn interessant en gaan vaak terug op oudere bewoning. Landschappelijk gezien
is het projectgebied in de vallei van het Schijn gelegen. De archeologische kennis uit de buurt is vrij
beperkt. Dit heeft eerder te maken met het ontbreken van systematisch archeologisch onderzoek en
niet zozeer met het ontbreken van archeologie op zich. Het gaat vooral om locaties die op basis van
cartografische bronnen werden aangeduid en om resten van de Brialmontomwalling. Sporen van
oudere periodes kunnen echter niet uitgesloten worden.

Figuur 27: 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 als
hoog bestempeld kan worden. Ter hoogte van het projectgebied dient een deel van een site
met walgracht gesitueerd te worden. Het gaat enerzijds om delen van de bebouwing
(vermoedelijk één gebouw) in de noordoostelijke zone en om de walgracht en tuinzone waar
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sporen als waterputten en beerputten aangetroffen kunnen worden. Dergelijke sites gaan
regelmatig terug op oudere bebouwing waardoor sporen uit de (late) middeleeuwen verwacht
kunnen worden. Naar oudere periodes toe kon het archeologisch potentieel niet met
zekerheid vastgesteld worden maar deze kunnen zeker niet uitgesloten worden.
-

In hoeverre is het terrein verstoord?
De bestaande verharding en het voetbalterrein hebben mogelijk voor een beperkte verstoring
van de ondergrond gezorgd. In welke mate dit gebeurde is niet geweten.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Ter hoogte van het projectgebied zullen de bestaande gebouwen afgebroken worden.
Op de twee zuidelijke zones wordt een parking (ca. 12.630 m²) aangelegd in asfalt, grindgazon,
betonverharding en betonnen grasdallen. Hiervoor zal men ca. 30cm teelaarde afgraven en
verder aanvullen tot op de vereiste hoogte.
De noordelijke zone (ca. 4101m²) zal als groenzone ingericht worden. Alle bestaande bomen
zullen gerooid worden en de teelaarde zal afgegraven worden tot op ca. 30 cm diepte. Er zullen
nieuwe bomen aangeplant worden en nieuwe lage beplanting worden voorzien en graszones
die aansluiten bij het bestaande openbaar domein. Hiervoor zal de grond licht opgehoogd en
geherprofileerd worden. Voor de afwatering wordt een kleine wadi aangelegd die plaatselijk
70 cm diep zal zijn. Hier wordt ook een basketbalveld ingericht. Hiervoor zal men ca. 30 cm
afgraven (teelaarde) en zal de grond opgehoogd worden tot de vereiste hoogte.

2.2.6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING EN NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kon aangetoond worden dat het projectgebied onderdeel
uitmaakte van een site met walgracht. In hoeverre deze site nog bewaard bleef en teruggaat op oudere
bebouwing kon niet aangetoond worden. Het archeologisch potentieel wordt echter als hoog
ingeschat omwille van deze site met walgracht. Oudere periodes kunnen echter ook niet uitgesloten
worden.
De werken voornamelijk voorzien in een ophoging. Ter hoogte van het projectgebied zal men overal
30 cm afgraven met lokaal enkele diepere ingrepen voor de wadi en boomputten. Afhankelijk van de
diepte van het archeologisch niveau zal men deze verstoren of niet. Gezien het archeologisch
potentieel 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 men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18de eeuw deels
bebouwd was. Ter hoogte van het projectgebied was een site met walgracht gelegen waarvan de
gebouwen zich in de noordoostelijke hoek bevonden. Een deel van deze gebouwen vallen buiten het
projectgebied. Een deel van de tuinzone en de walgracht vallen binnen het projectgebied. Dergelijke
sites met walgracht zijn interessant en gaan vaak terug op oudere bewoning. Landschappelijk gezien
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is het projectgebied in de vallei van het Schijn gelegen. De archeologische kennis uit de buurt is vrij
beperkt. Dit heeft eerder te maken met het ontbreken van systematisch archeologisch onderzoek en
niet zozeer met het ontbreken van archeologie op zich. Het gaat vooral om locaties die op basis van
cartografische bronnen werden aangeduid en om resten van de Brialmontomwalling. Sporen van
oudere periodes kunnen echter niet uitgesloten worden.
De werken voornamelijk voorzien in een ophoging. Ter hoogte van het projectgebied zal men overal
30 cm afgraven met lokaal enkele diepere ingrepen voor de wadi en boomputten. Afhankelijk van de
diepte van het archeologisch niveau zal men deze verstoren of niet. Gezien het archeologisch
potentieel is bijkomend onderzoek noodzakelijk.
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4.2.

PLANNENLIJST

PROJECTCODE
ONDERWERP
plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2017K148
PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
7/12/2017
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

plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
7/12/2017
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLegendGraphi
c&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
7/12/2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?request=GetLegend
Graphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Ortho
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
7/12/2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
7/12/2017
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms

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
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
7/12/2017
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&request=Ge
tLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
7
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
7/12/2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=i
mage/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
8
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
7/12/2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=i
mage/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
9
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
7/12/2017
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=i
mage/png&width=20&height=20&layer=dov-pub-bodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
10
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
7/12/2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking/wms?requ
est=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=BBK5_12
11
Historische kaart
Ferrariskaart
onbekend
digitaal
7/12/2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
7/12/2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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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

13
Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
7/12/2017
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
Historische kaart
Topografische kaart 1969
onbekend
digitaal
7/12/2017
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
15
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
7/12/2017
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGraphic&ve
rsion=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
16
luchtfoto
Luchtfoto 2000-2003
onbekend
digitaal
7/12/2017
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2000-2003, Vlaanderen:
https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMW/wms?request=GetLegendGraphic&
version=1.3.0&format=image/png&layer=OMWRGB00_03VL
17
Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + vondstlocaties
onbekend
digitaal
7/12/2017
/
18
Syntheseplan
locatie onderzoeksgebied + CAI + DHM
1:1
digitaal
7/12/2017
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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plannummer
type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

19
Boorplan
locatie onderzoeksgebied + boringen
1:1
digitaal
7/12/2017
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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