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1.

INLEIDING

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

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

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016J66
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Bonheiden, Rijmenamseweg 181
Bounding box: punt 1 (NW) – X 165294,345
Punt 2 (ZO) – X 165437,502

Y 189169,807
Y 189085,940

Kadaster: Bonheiden, afdeling 2, Rijmenam, sectie C, percelen 9t, 9v, 9w en C4/3c
Oppervlakte projectgebied: 9112 m²

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

05 september 2016 t.e.m. 18 oktober 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Er zijn geen duidelijke verstoringen gekend.

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

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

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

Er zijn geen randvoorwaarden.
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Het huidige handelspand werd gedeeltelijk door brand verwoest en zal opnieuw opgebouwd worden.
Het projectgebied kan in verschillende zones opgedeeld worden.
-

Zone 1: Hier komt een nieuw handelspand. Enerzijds wordt het deel dat door brand verwoest
werd herbouwd (1318 m²) en wordt het nog bestaande handelspand ten oosten afgebroken
en vernieuwd (1228 m²). Onder de draagstructuur worden funderingszolen voorzien. Deze
zullen vermoedelijk 1,2x1,2m groot zijn met een diepte van ca. 1,5 m. De exacte afmetingen
zullen bepaald worden na de stabiliteitsstudie. De vloer kent een opbouw van 30 cm en samen
met de funderingskoffer gaat het om een verstoring van ca. 50-60 cm.
Volgens de plannen bestaande toestand bestaat de huidige fundering eveneens uit
funderingszolen. De diepte hiervan is niet gekend.

-

Zone 2: De huidige verharding die vermoedelijk slechts een opbouw van 10-20 cm kent zal
vernieuwd worden. Er zullen enerzijds klinkers geplaatst worden (vooraan en centraal) en
achteraan zal opnieuw grint aangelegd worden. Naast de brandweg zullen er ook bijkomend
parkingplaatsen voorzien worden. Men dient rekening te houden met een verstoring van ca.
20 (grint)-50 cm (klinkers) diepte

-

Zone 3: De nutsleidingen worden nabij het gebouw voorzien en zullen ca. 80 cm diep
aangelegd worden. Er worden in het zuiden twee infiltratiekratten voorzien van 200m² en
125m² en 80 cm diepte.

-

Zone 4: Enkele bomen zullen volledig verwijderd worden en er zal een nieuwe groenzone
voorzien worden. Aan de parkeerplaatsen die centraal voorzien zijn in de inham zullen kleine
bomen geplaatst worden. De boomput zal ca. 1m³ zijn. In de groenzone vooraan zullen eerder
kleine heesters geplant worden die tot een diepte van ca. 50 cm zullen gaan.

-

Zone 5: De westelijke zone met het langwerpig handelspand en de groene zone blijven
behouden.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand. (Architeam 2016)
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Figuur 5: Funderings- en rioleringsplan. (Architeam 2016)
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Figuur 6: Grondplan gelijkvloers. (Architeam 2016)
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Figuur 7: Snedes. (Architeam 2016)
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2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen3, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal, maar dit leverde geen resultaten
op4. Ook de luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt tussen Bonheiden en Keerbergen, ten noorden van Rijmenam. Ten zuiden ligt
de Rijmenamseweg en ten noorden loopt de Zwartwaterbeek.

Figuur 8: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van het hoogteprofiel kan men vaststellen dat het terrein afhelt van noord naar zuid (8,8 m
naar 8,2 m TAW) en van oost naar west (9,2 m naar 8,4 m TAW). In het noorden is het terrein ook wat
geaccidenteerd en varieert de hoogte tussen 7,8 m en 8,8 m TAW.

Figuur 9: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 10: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 8-9 m
TAW bevindt. De Vrouwvliet en Krekelbeek zijn duidelijk te onderscheiden in het noorden. Ten westen
bevindt zich duidelijk een lager gelegen gebied terwijl het projectgebied zich op de helling bevindt van
een iets hoger gelegen zone.

Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Het projectgebied is in de Kempen gelegen. Op de bodemkaart valt het projectgebied volledig onder
Zbg bodems, droge zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Deze droge podzolseries
verschillen morfologisch niet van de zeer droge podzolen tenzij door het voorkomen van
roestverschijnselen tussen 90 en 120 cm diepte. Onder bos is de bovengrond heterogeen en
humusarm. Onder akkerland heeft men een dikkere humuslaag, terwijl de dikke humuslaag de betere
droge zandgronden vertegenwoordigt. Het zijn arme gronden, veelal bebost met naaldhout.
Textuurklasse

Z

Zand

Drainageklasse

b

droog, niet gleyig

Profielontwikkelingsgroep

g

Met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Figuur 12: 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, kleilagen, is glauconiethoudend, glimmerhoudend, gebioturbeerd en bevat
soms schelpen en soms pyrietconcreties.
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Figuur 13: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden en type 3a
waarbij zich Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden .

Figuur 14: Uitleg type 3 en 3a quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 15: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 16: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart uit andere bebouwing, loofbos en akkerbouw.

Figuur 17: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Rijmenam kent reeds een lange geschiedenis. Vooral in de Gallo-Romeinse periode moet de gemeente,
met het centrum op een hoogte aan de Dijle, al een zeker belang gehad hebben. Vondsten van talrijke
fragmenten van dakpannen en een kleine molensteen nabij de Zwartwaterbeek wijzen op de
aanwezigheid van een Romeinse villa uit de 4de eeuw. De huidige Korte Dreef maakte oorspronkelijk
deel uit van een heirbaan tussen het centrum van Elewijt en de weg Asse-Mechelen-Nederland. Het
driehoekige dorpsplein klimt op tot een middeleeuwse nederzetting en bevindt zich aan de rand van
de alluviale vlakte van de Dijle.
In de Middeleeuwen behoorde Rijmenam tot het hertogdom Brabant, meer bepaald tot het land van
Arkel of van Mechelen, onder toezicht van de Berthouts, heren van Mechelen en Grimbergen tot 1331.
Daarnaast was het een grensparochie van het bisdom Kamerijk. Reeds in de 11de eeuw was er sprake
van een kapel, afhankelijk van de abdij van Sint-Augustinus te Bornem die in 1120 verenigd werd met
de abdij van Affligem. In 1558 kwam de heerlijkheid Rijmenam in handen van ridder Nicolas Ouddaert.
In augustus 1578 vond de slag van Rijmenam plaats tussen de Spanjaarden en de staatsen, een strijd
die werd uitgevochten om de controle over de stad Mechelen in het meest westelijke deel van de
gemeente, meer bepaald in het Cassenbroek. Rijmenam werd bijna volledig platgebrand en was pas
20 jaar later heropgebouwd.
In de 17de eeuw kwam het in handen van de familie Cuypers. De laatste heer was Frans Corneel
Cuypers, wiens wapenschild door de gemeente werd overgenomen. Ten tijden van Maria Theresia
werden de zandduinen voornamelijk met dennen beplant, waardoor de oorspronkelijke heide
verdrongen werd.
Verspreid over de gemeente liggen een vrij groot aantal bunkers die oorspronkelijk deel uitmaakten
van anti-tankcentra en bunkerrijen die een onderdeel vormden van de KW-linie uit 1939-19406.
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont bebost gebied.

6

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Rijmenam.
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Figuur 18: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 zijn enkele onbebouwde percelen te zien. In de zuidoostelijke
hoek loopt een deel van de weg binnen het terrein. Ten noorden is duidelijk de Zwarte Waterbeek te
zien.

Figuur 19: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De Poppkaart (1842-1879) geeft een gelijkaardig beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 20: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Op het gebied is nog
steeds geen bebouwing aanwezig.

Figuur 21: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont aan dat het hoofdgebouw reeds aanwezig was.

Figuur 22: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Tussen 1979 en 1990 ontstond het huidige uitzicht.

Figuur 23: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied. In de nabije omgeving staan geen gebeurtenissen aangeduid wat betekent dat
nog geen onderzoek in de buurt werd uitgevoerd.
-

Locatie 165821, 165822, 165824, 165825, 165826: Hier bevinden zich bunkers en deep dugouts van de KW-Linie.

-

Locatie 105094: Tijdens graafwerken aan een garage werd een vondstenconcentratie 16deeeuws aardewerk aangetroffen.

-

Locatie 105088: In 1928 zouden hier paalgaten en (graf)heuvels aangetroffen zijn. Het gaat
echter om onnauwkeurige en weinig betrouwbare informatie.

Figuur 24: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2014)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van het bureauonderzoek kan men vaststellen dat het projectgebied vanaf de 18 de tot het
midden van de 20ste eeuw onbebouwd was. Volgens de Ferrariskaart was bos aanwezig, maar het is
onduidelijk of dit zo bleef. In hoeverre oudere periodes aanwezig zijn kon niet aangeduid worden op
basis van het bureauonderzoek. In de buurt werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. De
CAI-locaties wijzen voornamelijk op bunkers en onduidelijke vondsten. Rijmenam zelf kent wel een
duidelijke Romeinse occupatie en de Korte Dreef, die nabij het projectgebied ligt, zou deel uitmaken
van een Romeinse heirbaan. Romeinse vondsten zijn hier dus zeker niet uit te sluiten.
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2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
Op basis van het bureauonderzoek kon het archeologisch potentieel niet ingeschat worden.
De ligging nabij de Romeinse heirbaan en het feit dat het terrein op een iets hoger gelegen
deel ligt, zorgt mogelijk wel voor een goede locatie voor menselijke aanwezigheid.

-

In welke mate is het terrein reeds verstoord?
Ter hoogte van het gebouw en de verharding is het terrein zeker reeds oppervlakkig verstoord.
Hoe diep deze verstoring gaat kon niet achterhaald worden op basis van het bureauonderzoek.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Het projectgebied kan in verschillende zones opgedeeld worden.
o Zone 1: Hier komt een nieuw handelspand. Enerzijds wordt het deel dat door brand
verwoest werd herbouwd (1318 m²) en wordt het nog bestaande handelspand ten
oosten afgebroken en vernieuwd (1228 m²). Onder de draagstructuur worden
funderingszolen voorzien. Deze zullen vermoedelijk 1,2x1,2m groot zijn met een
diepte van ca. 1,5 m. De exacte afmetingen zullen bepaald worden na de
stabiliteitsstudie. De vloer kent een opbouw van 30 cm en samen met de
funderingskoffer gaat het om een verstoring van ca. 50-60 cm.
o Zone 2: De huidige verharding die vermoedelijk slechts een opbouw van 10-20 cm kent
zal vernieuwd worden. Er zullen enerzijds klinkers geplaatst worden (vooraan en
centraal) en achteraan zal opnieuw grint aangelegd worden. Naast de brandweg zullen
er ook bijkomend parkingplaatsen voorzien worden. Men dient rekening te houden
met een verstoring van ca. 20 (grint)-50 cm (klinkers) diepte .
o Zone 3: De nutsleidingen worden nabij het gebouw voorzien en zullen ca. 80 cm diep
aangelegd worden. Er worden in het zuiden twee infiltratiekratten voorzien van 200m²
en 125m² en 80 cm diepte.
o Zone 4: Enkele bomen zullen volledig verwijderd worden en er zal een nieuwe
groenzone voorzien worden. Aan de parkeerplaatsen die centraal voorzien zijn in de
inham zullen kleine bomen geplaatst worden. De boomput zal ca. 1m³ zijn. In de
groenzone vooraan zullen eerder kleine heesters geplant worden die tot een diepte
van ca. 50 cm zullen gaan.
o Zone 5: De westelijke zone met het langwerpig handelspand en de groene zone blijven
behouden.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven een laag potentieel naar archeologie toe voor de periode
vanaf de 18de eeuw. Vanaf deze periode tot het oprichten van de huidige gebouwen bestond het
terrein uit bos of landbouwgebied. Er kan echter niet uitgesloten worden dat oudere periodes
aanwezig zijn. Er werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd, maar in
de ruimere omgeving werd Romeinse occupatie vastgesteld en de ligging nabij de Romeinse heirbaan
en op een iets droger gelegen stuk, sluit dergelijke vondsten en sporen dan ook niet uit.
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De geplande werken konden op basis van hun verstoringsdiepte in verschillende zones opgedeeld
worden (zie 2.2.5). Per zone zal bekeken worden in hoeverre verder onderzoek noodzakelijk is.
- Zone 1: Het huidige gebouw kent eveneens een fundering op funderingszolen. De toekomstige
footprint komt ongeveer overeen met de huidige footprint. Het gaat om ca. 477m² dat vroeger
niet bebouwd was en nu wel bebouwd zal zijn. Men kan aannemen dat de huidige verstoring
ongeveer gelijk zal zijn aan de toekomstige verstoring waardoor bijkomend onderzoek niet
relevant is.
-

Zone 2: Voor de toekomstige verharding dient men rekening te houden met een verstoring
van ca. 20-50 cm diepte. Deze verstoringsdiepte kan in principe voldoende zijn om het
archeologisch niveau te raken. Het gaat om een oppervlakte van ca. 2615m² waarvan enkele
zones bijkomend verstoord zijn door nutsleidingen. Gezien de beperkte oppervlakte is geen
bijkomend onderzoek noodzakelijk.

-

Zone 3: De nutsleidingen zorgen voor lokale verstoringen waardoor het niet relevant is deze
bijkomend te onderzoeken.

-

Zone 4: Het verwijderen van enkele bomen en de heraanleg van de groenzone zal slechts een
zeer beperkte ingreep in de bodem kennen en enkel lokaal ter hoogte van kleine boomputten
waardoor geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

-

Zone 5: De westelijke zone met het langwerpig handelspand en de groene zone blijven
behouden. Aangezien hier geen ingreep in de bodem gebeurt, is geen bijkomend onderzoek
noodzakelijk.

2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kon 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 werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd,
maar in de ruimere omgeving werd Romeinse occupatie vastgesteld en de ligging nabij de Romeinse
heirbaan en op een iets droger gelegen stuk, sluit dergelijke vondsten en sporen dan ook niet uit. De
toekomstige bodemingreep volgt grotendeels de footprint van het huidige gebouw. Enkel de
verharding zal dieper gaan dan de huidige maar het gaat hierbij om een vrij beperkte oppervlakte. De
andere ingrepen zijn ofwel zeer beperkt (groenzone) ofwel zeer lokaal (nutsleidingen). Omwille van de
beperkte bodemingreep wordt geen bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd.

2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Op basis van het bureauonderzoek kon 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 werd nog geen archeologisch onderzoek in de nabije omgeving uitgevoerd,
maar in de ruimere omgeving werd Romeinse occupatie vastgesteld en de ligging nabij de Romeinse
heirbaan en op een iets droger gelegen stuk, sluit dergelijke vondsten en sporen dan ook niet uit. De
toekomstige bodemingreep volgt grotendeels de footprint van het huidige gebouw. Enkel de
verharding zal dieper gaan dan de huidige maar het gaat hierbij om een vrij beperkte oppervlakte. De
andere ingrepen zijn ofwel zeer beperkt (groenzone) ofwel zeer lokaal (nutsleidingen). Omwille van de
beperkte bodemingreep wordt geen bijkomend archeologisch onderzoek geadviseerd.
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PLANNENLIJST
1
kadasterplan
locatie plangebied
1:1
digitaal
6-10-2016
GRB:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRBbasiskaart/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=GRB_BSK&
scale=1&height=30&width=40&LEGEND_OPTIONS=forceLabels:on
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onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
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metadata

2
topografische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
6-10-2016
Topografische kaart NGI 1 : 10 000 raster, Klassieke reeks:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DeptRWO/wms?request=GetLeg
endGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=Top10s
3
luchtfoto
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-10-2016
Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, 2015:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OGW/wms
4
Digitaal hoogtemodel
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-10-2016
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/dhmv/wms
5
bodemkaart
locatie plangebied
onbekend
digitaal
6-10-2016
Bodemkaart, bodemtypes:
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/bodemkaart/bodemtypes/ows?service=WMS&re
quest=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=bodemtypes
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata
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aanmaakschaal
aanmaakwijze
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metadata
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metadata
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metadata
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type plan
onderwerp plan
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aanmaakwijze
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metadata
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type plan
onderwerp plan
aanmaakschaal
aanmaakwijze
datum
metadata

6
tertiair geologische kaart
locatie plangebied
1:50.000
digitaal
6-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=neo_paleo:tertiair_50k
7
quartair geologische kaart
locatie plangebied
1:200.000
digitaal
6-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=quartair:quartair_200k
8
Erosiegevoeligheidskaart
locatie plangebied
1:1
digitaal
6-10-2016
https://www.dov.vlaanderen.be:443/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
format=image/png&width=20&height=20&layer=dov-pubbodem:Andere_erosiegerelateerde_gronden_2013
9
Bodembedekkingskaart
locatie onderzoeksgebied
1:1
digitaal
6-10-2016
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
6-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
11
Historische kaart
Atlas der Buurtwegen
onbekend
digitaal
6-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
12
Historische kaart
Poppkaart
onbekend
digitaal
6-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Historische kaart
Vandermaelenkaart
onbekend
digitaal
6-10-2016
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
14
luchtfoto
Luchtfoto 1971
onbekend
digitaal
6-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZPAN71VL
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luchtfoto
Luchtfoto 1979-1990
onbekend
digitaal
6-10-2016
Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen:
http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OKZ/wms?request=GetLegendGr
aphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=OKZRGB79_90VL
16
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digitaal
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