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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
GENT 16 AFD

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 07/09/2021

Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan
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JOUW
MOBISCORE
Wat?

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de

dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je

berekent het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam

gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits-

en milieu-impact van je woonplaats.

Waarom?

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit

een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en

geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen

– vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

44816K0960/02E003

9,7/10/10

Er is op minder dan 500m een belangrijke bushalte aanwezig

Er is op minder dan 1km een treinstation aanwezig

Er is op minder dan 500m een tramhalte aanwezig

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: kleuteronderwijs, lager onderwijs en

middelbaar onderwijs.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: bakkers , slagers, voedingswinkels,

restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank- en verzekeringskantoren,

postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: - bibliotheken, cultuurcentra,

bioscopen, schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare

parken, provinciale domeinen en natuurgebieden.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: dokters, tandartsen, apothekers,

geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W.

en lokale dienstencentra.

Mobiscore is een initiatief van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Openbaar vervoer
Uitstekend aanbod

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar

Cultuur, sport & natuur
Zeer goed bereikbaar

Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar

 

Meer info - www.mobiscore.beMeer info - www.mobiscore.be



 0100 - Woongebieden
 0105 - Woonuitbreidingsgebieden
 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden
 0401 - Gebieden voor dagrecreatie
 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden
 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden
 0701 - Natuurgebieden
 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden
 0900 - Agrarische gebieden
 0901 - Landschappelijke

waardevolle agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden
 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0488506 Datum opzoeking: 8/09/2021

Referentienummer: Godshuizenlaan 21-1 Zoekdata: 44816K0960/02E003

Perceel: 44816K0960/02E003 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 16 AFD, sectie K met
perceelnummer 0960/02E003 [44816K0960/02E003]

Hoofdbestemming (*): woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Datum goedkeuring gewestplan: 8/10/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Categorie: Wonen

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken
 Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is

bestemming op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot
Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die
het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info
www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Naam: Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Planidentificatienummer: RUP_02000_212_00126_00001

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


 Cultuurhistorische
landschappen

 Archeologische sites
 Stads- en

dorpsgezichten

 Monumenten
 Overgangszones

 Landschapsatlas
 Historische tuinen en parken
 Houtige beplantingen

 Archeologische zones
 Bouwkundig erfgoed - gehelen
 Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed
Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Historische stadskern van Gent: (detail zie bijlage)

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0488509 Datum opzoeking: 8/09/2021

Referentienummer: Godshuizenlaan 21-1 Zoekdata: 44816K0960/02E003

Perceel: 44816K0960/02E003 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 16 AFD, sectie K met
perceelnummer 0960/02E003 [44816K0960/02E003]



Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Historische stadskern van Gent: Archeologisch (detail zie bijlage)

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer: (detail zie bijlage)

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in
de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van
de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: Godshuizenlaan 21-1)



Vastgestelde inventaris

Vastgestelde archeologische zone: Historische stadskern van Gent
Vastgestelde archeologische zone

Beknopte karakterisering
Typologiessteden, stadsomwallingen
Datering middeleeuwen, nieuwe tijd

Is de aanduiding van
Gent (Gent) Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 16 AFD,
sectie K met perceelnummer 0960/02E003 [44816K0960/02E003]

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning
binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een
oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft
van voor de industrialisering.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888

Beschermingbesluiten
Historische stadskern Gent - https://id.erfgoed.net/besluiten/5886

Vaststellingsbesluiten

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888
https://id.erfgoed.net/besluiten/5886


Wetenschappelijke inventaris

Historische stadskern van Gent

Beknopte karakterisering
Typologiessteden, stadsomwallingen
Datering middeleeuwen, nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de
vroegere Sint-Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW reiken, met als uitzondering de Blandijnberg,
met zijn 28 m de hoogste top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld met alluviale bodems gaande van lemig
zand (S) en zandleem (P) tot klei (U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke topografie echter vaak moeilijk te
lezen. Op het gewestplan staat de historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met cultureel, historische en/of
esthetische waarde, met vooral op de rand enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw, weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde van
een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone & Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen
de 16de en de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken: bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere
middeleeuwse verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de
samenloop van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor onze tijdrekening aantrekking uit op de mens.
Verspreid over het hele areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq &
Laleman 2010). Zo werd onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling vuurstenen werktuigen opgegraven die de
aanwezigheid bevestigen van omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het Goudenleeuwplein werden vuurstenen
werktuigen en ceramiek aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele stadscentrum komen regelmatig vondsten
tevoorschijn, die te interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie en de Romeinse tijd. De belangrijkste
concentraties Romeinse vondsten binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt en overbruggen de periode van
de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen
van vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010). Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de stad
(Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de voorloper van
de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang, namelijk
Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg en
staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq 1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de
latere 9de en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot
aan op de Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast,
de latere Sint-Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans
ging uit van de graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste economische centrum van het graafschap Vlaanderen
uitbouwden op de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80 hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als
(tweede) stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit
stedelijke gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws
Manhattan (Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is ook te volgen in de oprichting van nieuwe
parochies: Sint-Jacob in 1093, Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de omwalling woonden mensen: wijken
met een afzonderlijk stedelijk statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen met hun landelijke afhankelijkheden.
Een deel van die middeleeuwse bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de loop van de 13de eeuw kon Gent
immers tal van deelgebieden in diverse etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks 1300 ontstond dan een
nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De begrenzing mag echter
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niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de omwalling
ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden
leidde in Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats
voor een gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel). De stadsvestingen ondergingen belangrijke
wijzigingen. Het oude corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen uit die tijd en de daaropvolgende
eeuwen kunnen enkel nog met archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar
gelang de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als
geheel gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat op een oude burcht of abdij, een economische
infrastructuur of andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid
van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige
versie van het kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in de
plattegrond, die vaak een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en
straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en
behoren tot de meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd zijn deze sites door
permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve
structuren waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de
constructie om de stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen
vormen een belangrijk onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve componenten en bepalend voor de conceptuele
stedelijke ruimte vóór de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de complexe archeologische sites die onze
steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste
afbakening van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden bovendien goede bewaringscondities voor organisch
stedelijk afval. In een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de en de 18de eeuw vervangen door bastions en
Vaubanversterkingen. De vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat deze latere omwallingen ook de volledige
laatmiddeleeuwse ruimte omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke grenzen.
Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat de afbakening van de historische stedelijke kernen in
Vlaanderen dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Is aangeduid als
Gent (Gent) Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.

Omvat
Geraard de Duivelstraat 1 (Gent) De onderzoeksopdracht bestaat uit een werfbegeleiding/opgraving vanuit wetenschappelijke
vraagstelling en kadert binnen het uitvoeren van enkele sonderingsputten. De aangetroffen sporen en structuren zoals de
muurresten en het aardewerk wijzen op de ontwikkeling van de site vanaf de late Middeleeuwen. Andere archeologische objecten
zijn schaars.
Sint-Baafsplein (Gent) Tijdens een stabiliteits onderzoek werden er een aantal proefputten gegraven onder de verharding en
fundering van de huidige vloer van de binnenkoer (-15cm). Hier kwamen vrijwel meteen archeologische sporen aan het licht. De
eerste intacte menselijke begravingen kwamen vanaf -75cm aan het licht. Er werden een gemetst systeem van waterafvoer uit de
19de eeuw en een grote bakstenen structuur uit de 17de -18de eeuw gevonden.
Sint-Pietersnieuwstraat 21-23 (Gent) Een eerste fase wordt in de 13de tot 14de eeuw (mogelijk tot 15se eeuw) gedateerd. Een
tweede occupatiefase wordt tussen de 15se en de 19se eeuw gedateerd. Een derde occupatiefase omvat sporen die recenter zijn
dan de 19se-eeuwse ophoging en nivellering van het terrein.
Koningstraat 16 (Gent) De aangetroffen sporen en vondsten leveren belangrijke informatie op over de morfologie van S95 (een
middeleeuws steen) en zijn latere aanpassingen. Het gaat hier onder meer om muurresten, vloeren, een haardplaats en een
beerput. Er werd veel Doornikse kalksteen aangetroffen.
Prinsenhofplein 6, Zilverhof 46 (Gent) Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige
handelingen binnen een pand aan het Prinsenhofplein 6 / Zilverhof 46 te Gent, werd een archeologisch traject opgestart dat
uiteindelijk uitmondde in een kleinschalige opgraving. Bij het uitgraven van de verschillende ruimtes of Kamers binnen het pand
kwamen twee oudere vloerniveaus aan het licht.
Begijnhofdries 25-32, Edmond Boonenstraat 2-6, Hippoliet Lammensstraat 2-4 (Gent) Het onderzoek is het gevolg van het
plan om de conventen op het plangebied om te vormen tot verschillende woningen. Er werden sporen en vondsten aangetroffen
die dateren vanaf de late middeleeuwen. Echter zijn de verzamelde gegevens te verspreid en te fragmentair om concrete
uitspraken te doen over de conventen en het begijnhof. 
Sint-Baafsplein (Gent) Naar aanleiding van het stabiliteitsonderzoek ter hoogte van de crypte in het Sint-Baafskathedraal
werden er een aantal proefputten gegraven. In dit vooronderzoek botste men op het bakstenen gewelf van een 17de eeuwse
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grafkelder. Deze behoort meer dan waarschijnlijk toe aan Karel Van den Bosch, die de 8ste bisschop van Gent was tussen 1651
en 1660. Tevens trof men een aantal grafkuilen en intacte menselijke begravingen aan. Tot slot werden enkele onzekere
restanten van mogelijk oudere vloerniveaus gevonden. Het vondstmateriaal betrof hoofdzakelijk middeleeuws aardewerk en een
15de eeuwse Schotse munt (Koning James III).
Groenebriel (Gent) Deze archeologische werfbegeleiding leverde 10 sporen, 9 muren en aardewerkvondsten op, die
hoofdzakelijk in de late-en post-middeleeuwen konden gedateerd worden.

Is deel van
Gent (Oost-Vlaanderen)

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021


Unesco werelderfgoed

Unesco werelderfgoed bufferzone: Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone

Beknopte karakterisering
Typologiesbelforten, gevangenissen, lakenhallen
Stijl
Datering 14de eeuw, tweede kwart 15de eeuw, derde

kwart 17de eeuw, tweede kwart 18de eeuw,
vierde kwart 19de eeuw, voor WO I

Betrokken
personen

't Kindt, David (Ontwerper)
Cruyl, Lieven (Ontwerper)
De Waele, Jozef (Ontwerper)
Roelandt, Louis (Ontwerper)
Vaerwyck, Valentin (Ontwerper)
Van Assche, Auguste (Ontwerper)
Van Assche, Simon (Ontwerper)
Van Rysselberghe, Charles
(Ontwerper)

Is de omvattende aanduiding van
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent) Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van
de 14de eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de meestermetser Jan van Haelst. De huidige
stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.
Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent) Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het
stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort.
Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf
traveeën lange ontwerp uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het oorspronkelijke 15de-
eeuws ontwerp voltooid.
Botermarkt 17-18, 18A, 17A (Gent) Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de
Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis. Bleef tot
1902 zijn functie van stadsgevangenis behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen
mansardedak, in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt. Lijstgevel van
hardsteen, bekroond met een gebogen fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,
waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent werd
als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013
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Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Typologie: stadsomwallingen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159), 
steden (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065)  

Datering: middeleeuwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227), 
nieuwe tijd (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236)  

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van
een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De
stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude
nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de
afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit
de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgestelde archeologische zone Historische stadskern van Gent
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11888) 
Deze vaststelling is geldig sinds 19-02-2016
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Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159), 
steden (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065)  

Datering: middeleeuwen (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227), 
nieuwe tijd (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236)  

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie en de Schelde en hun
samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien
kunnen tot 15 m TAW reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste top.
Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld met alluviale bodems gaande van
lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei (U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de
oorspronkelijke topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de historische
kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische
waarde, met vooral op de rand enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw, weerspiegelt in grote lijnen de
stadsontwikkeling zoals die evolueerde van een kleine handelsnederzetting of portus bij de
Schelde (wellicht late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse binnenlandsteden in
Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone & Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie
werd tussen de 16de en de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse verdedigingselementen (Capiteyn
e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De gunstige geografische ligging
met zandige hoogten nabij de samenloop van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele
duizenden jaren voor onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele areaal
vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq
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& Laleman 2010). Zo werd onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van omstreeks 9600-9000 v.
Chr. rondtrekkende mensen. Op het Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en
ceramiek aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele stadscentrum komen
regelmatig vondsten tevoorschijn, die te interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de
protohistorie en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten binnen de
latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt en overbruggen de periode van de
1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de Zandberg en zijn uitlopers en
langsheen de Schelde werden sporen van vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq
& Laleman 2010). Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en vroegmiddeleeuwse
getuigen is niet alleen belangrijk voor de reconstructie van het verste verleden in de regio Gent,
maar is ook van groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang dichtbebouwde stad is het niet
evident om sporen van dit verre verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw beïnvloedde in sterke mate de
verdere ontstaansgeschiedenis van de stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de voorloper van de latere Sint-
Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit klooster bevond zich wellicht een nederzetting van
bovenlokaal belang, namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg en staat bekend als
Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq 1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters
en het er omheen ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de stadsomwalling
opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot de ontplooiing van de
eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010;
Laleman 2011). Dit omwalde areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de eerste stadskerk, gewijd aan
Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw
breidde de handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de graven van
Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste economische centrum van het graafschap
Vlaanderen uitbouwden op de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede) stadsomwalling aangelegd en
plaatselijk met stenen fortificaties bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit
stedelijke gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog als torens”, wat
leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan (Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De
uitbreiding van de stad is ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de omwalling woonden mensen:
wijken met een afzonderlijk stedelijk statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze
instellingen met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse bewoning werd
in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal
van deelgebieden in diverse etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer omheen een gebied van 644
hectare (Boone & Deneckere 2010). De begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook
daarbuiten mensen woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid en jurisdictie. Verderaf
speelden andere landheren een rol. Vanaf het begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere
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Botermarkt) het administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de stedelijke identiteit van de
toenmalige grootstad Gent. Diverse andere markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de
Vrijdagmarkt kregen vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de waterstanden in de stad te
beheersen, hebben gedurende de middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman
2011). De waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse productieplaatsen en
ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag
en de steden leidde in Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een gebastioneerde versterking, het nieuw
Kasteel (later Spanjaardenkasteel). De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het
oude corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen uit die tijd en de
daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig
waren en deze ruimte aan hun noden hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat
van een complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang de sociaal-
economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief karakter en verschillende
fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar hebben vaak een oude
nederzettingskern die teruggaat op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of
andere. Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-middeleeuwse
aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek
naar de historische gelaagdheid van een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft
van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het kadaster is
met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel
element in de plattegrond, die vaak een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke
landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en behoren tot de
meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd
zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar
bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de aanwezige versterkingen in
de eerste plaats louter defensieve structuren waren en als dusdanig infrastructuur met een zware
belemmerende invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de stadswallen te
beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen
vormen een belangrijk onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór de industriële periode en
dus ook betekenisvol als afbakening van de complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch complexe en waardevolle
ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening van de stadsgracht rond de wallen en muren. De
grachten bieden bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In een aantal
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gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de en de 18de eeuw vervangen door
bastions en Vaubanversterkingen. De vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds
zien dat deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en rekening
houdende met belangrijke fysieke grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats
concentreren op de begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren, omwalling,
stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde kern en strategische elementen zoals de
rivieroever zullen mee opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat de
afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen dekkend is voor de volledige zone
met complex stadsarcheologisch erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Historische stadskern van Gent [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021 (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021)
(Geraadpleegd op 07-09-2021)
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Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013  URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013 

Contact (/contact) Downloads (/downloads)  Over ons (https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons)

MENU



UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris

(/)

Vlaanderen (https://www.vlaanderen.be/nl) ONROEREND ERFGOED (HTTPS://WWW.ONROEREND…

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/contact
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/downloads
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.vlaanderen.be/nl
https://www.onroerenderfgoed.be/
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

1000 m

ALGEMEEN

BESCHRIJVING

KENMERKEN
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Typologie: belforten (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/56), gevangenissen
(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/161), 
lakenhallen (https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/260)  

Datering: 14de eeuw (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/14), derde kwart 17de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1053), tweede kwart 15de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1039), tweede kwart 18de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1057), vierde kwart 19de eeuw
(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066), 
voor WO I (https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068)  

Stijl: gotiek (https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/4)  

't Kindt, David (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4684) (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/950) (Ontwerper)

De Waele, Jozef (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1639) (Ontwerper)

Roelandt, Louis (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4212) (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4864) (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4897) (Ontwerper)

Van Assche, Simon (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4900) (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5500) (Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als
werelderfgoed. De binnenstad van Gent werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier (http://whc.unesco.org/en/list/943) kan je raadplegen op de website van
UNESCO.

 

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24555)
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)  
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van de 14de
eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de meestermetser Jan van

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/56
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/161
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/14
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1053
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1039
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1057
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/260
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/4
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4684
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/950
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1639
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4212
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4864
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4897
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4900
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5500
http://whc.unesco.org/en/list/943
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24555
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Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het gotische
gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24556)

Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)  
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het
stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal
aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in
Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon Van Assche. In 1445
waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp uitgevoerd. In
1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24557)

Botermarkt 17-18, 18A, 17A (Gent)  
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de
westgevel van de Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter
vervanging van de in 1718 op de Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis.
Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis behouden. Dubbelhuis van
drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen mansardedak, in
overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp van
architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een

gebogen fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,
waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.
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BODEMATTEST

Notariaat 9070, geassocieerde notarissen 
Dendermondesteenweg 432 /  
9070 Destelbergen  
 
 

uw bericht van  07.09.2021 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  MG/2211020 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20210866557

Mechelen 07.09.2021 aanvraagnummer 20210865355

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 07.09.2021 
afdeling : 44816 GENT 16 AFD 
straat + nr. : GODSHUIZENL 21  
sece : K 
nummer : 0960/02E003 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 07.09.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer


Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring:  08/09/2021 Inspecteur:  Thibault Vanhoutte Mentor: Installateur:  -
ID-label: Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557 Serie Nr:: 19370806

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Godshuizenlaan
Huisnummer 21
Busnummer 2
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Eigenaar
Naam Nicole VAN LAERE
Straatnaam Godshuizenlaan
Huisnummer 21
Busnummer 2
Postcode 9000
Gemeente GENT
Land België

Naam contactpersoon De Fooz
Telefoon 09 225 00 78
Gsm nr. (SMS)

Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : appartement EAN : 54144 Teller Nr.: : -
Afbeelding schakel- en verdeelbord:

Aard onderzoek: Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop op vraag van de verkoper volgens (KB 08/09/2019) -
AREI Boek 1- 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: mm2 Max beveiliging: A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 5

Ri algemeen: - MΩ

Aardelektrode:

RE: - Ω

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

l  (mA) ln (A) ln - andere (A) l2t Type Beveiligde kringen Test x 2,5

BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A) (andere) P Sectie (mm2)

4 U 16 1 -
4 U 10 1 -
2 U 20 1 -

Visueel nazicht (algemeen) NOK Directe aanraking OK Indirecte aanraking  NOK
Aansluitingen NOK schema in bijlage door Aceg vzw  OK
Equipotentiale verbindingen niet van toepassing Doorsnede geleiders NOK
Continuiteit NOK Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S 

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
I2.02 De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1 Onderafdeling
5.3.5.3.G. en 5.4.3.5)
I3.09 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn. (Boek 1
Onderafdeling 5.1.5.1. en 5.4.3.5.)
I5.01 Het verdeelbord is niet makkelijk toegankelijk. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.1.C.)
I5.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te
worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)
I5.07 Verdeelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechstreekse aanraking is onvoldoende. (Boek 1
Onderafdeling 4.2.2.3.)
I5.11 Interne verbindingen en/of doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende. (Boek 1
Onderafdeling 4.4.1.1. en 4.4.1.5.)
I5.13 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling
3.1.3.3.)
I6.01 Een verzegelbare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie. (Boek 1
Onderafdeling 4.2.4.3.)
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I7.01 De nominale stroomsterkte van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de
stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)
I7.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van
kalibreerelementen. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.5.A.)
I7.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van éénzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte
hebben. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.5.)
I8.01 Stroomkringen voor verlichting dienen minimaal uitgevoerd te worden met een draadsectie van 1,5mm2 (Boek 1
Onderafdeling 5.2.1.2.)
I8.02 Stroomkringen voor contactdozen dienen minimaal uitgevoerd te worden met een draadsectie van 2,5mm2 (Boek 1
Onderafdeling 5.2.1.2.)
O13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.
O14 De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5Mohm.
O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.
O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
O30 Tellerlokaal was toegankelijk, echter was het op moment van controlebezoek niet mogelijk om de teller behorende tot
het te keuren pand, aan te duiden.

Teller niet te vinden. Vermoedelijk achter gesloten deur. De gegevens van de
teller alsook soort spanning niet vast te stellen.

BESLUIT
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.  Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben
uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend
organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Thibault Vanhoutte

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst
Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat de status is van de
elektrische installatie. Op deze manier wordt de koper bij de
verkoop van de woning ingelicht over de status van de installatie en
kan hij een inschatting maken van de mogelijke kosten.

De koper heeft 18 maanden tijd na aktedatum om de vermelde
inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn verholpen neem
terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak
een nieuwe afspraak, zo kunnen wij uw dossier opvolgen en
vervolledigen.

ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat
u bij als er iets niet duidelijk is.
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

2 500

Het perceel te

1:
0 75 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Gent, afdeling 16, sectie K met perceelnummer 0960/02E003

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 07/09/2021De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale percelen 2021

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid (2020)

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht
www.waterinfo.be/watertoets
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Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

januari 2018

2 500

Het perceel te

1:
0 75 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Gent, afdeling 16, sectie K met perceelnummer 0960/02E003

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 07/09/2021

Kadastrale percelen 2021

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets


Niek Van der Straeten, notarisvennootschap

Dendermondesteenweg 432 - 9070 Destelbergen

Tel : 09 228 16 48

info@notariaat9070.be

Gegevens opvraging

Referentienummer 31bfad6fec52697ce6ce

Datum 07-09-2021

Perceelsnummer 44816 K 0960/02E003

Adres / Ligging Godshuizenlaan 21, 9000 Gent

Inhoudstafel

1. Grootschalig Referentiebestand
2. Kadaster
3. Bosreferentielaag 2000
4. Digitale boswijzer Vlaanderen 2018
5. Groenkaart Vlaanderen 2018
6. RVV Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid
7. Recht van voorkoop
8. Recht van voorkoop - afbakeningen
9. Luchtfoto Vlaanderen winter 2017 - kleur
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Grootschalig Referentiebestand

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap Informatie Vlaanderen
WMS GRB
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Kadaster

 

BRONNEN
© (07/09/2021) General Administration of the Patrimonial Documentation
WMS Cadastral Layers
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Bosreferentielaag 2000

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Agentschap voor Natuur en Bos
WFS Bosreferentielaag 2000
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Digitale boswijzer Vlaanderen 2018

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Agentschap voor Natuur en Bos

Digitale boswijzer Vlaanderen 2018 Pagina 5 van 35

https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/GeoServices_ANB_BOSWIJZER_VLAANDEREN_2018
https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/GeoServices_ANB_BOSWIJZER_VLAANDEREN_2018
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/5fd78bc3-b5d6-3145-ea0b-deb2-5893-5fa9-6eb00814


Groenkaart Vlaanderen 2018

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Agentschap voor Natuur en Bos

Groenkaart Vlaanderen 2018 Pagina 6 van 35

https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/GeoServices_ANB_GROENKAART_VLAANDEREN_2018
https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/GeoServices_ANB_GROENKAART_VLAANDEREN_2018
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/5fd78bc3-b5d6-3145-ea0b-deb2-5893-5fa9-6eb00814


RVV Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij
WMS RVV Afbakeningen
WFS Gebieden met recht van voorkoop
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Recht van voorkoop

 

klik naar geo-portaal

Sinds 1 oktober 2012 is het Harmoniseringsdecreet in werking en moeten aanbiedingen en uitoefeningen via het e-voorkooploket van de VLM verlopen.
Belangrijk: De rangschikking van de begunstigden die een identieke volgorde hebben in onderstaande lijst is willekeurig en doet geen uitspraak over de volgorde van uitoefenen.

Recht van voorkoop van toepassing op 07-09-2021

Perceelsnummer 44816K0960/02E003

Soorttype De Vlaamse Waterweg nv

Begunstigde De Vlaamse Waterweg nv

Volgorde begunstigde 1

BRONNEN
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten'
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Recht van voorkoop - afbakeningen

 

klik naar geo-portaal

Gebieden met recht van voorkoop - De Vlaamse Waterweg NV

Identificator verschijningstoestand van exemplaar 6503

Object identificator 6503

Label van het Soort en Type Vlaams voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV

Naam begunstigde Vlaams voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV

Begindatum recht van voorkoop 24/09/2012

Einddatum recht van voorkoop (geen)

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg NV, Agentschap Informatie Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
WMS RVV Afbakeningen
WFS Gebieden met recht van voorkoop
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Luchtfoto Vlaanderen winter 2017 - kleur

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap Informatie Vlaanderen
WMS Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2017, Vlaanderen
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Luchtfoto Vlaanderen winter 2019 - kleur

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap Informatie Vlaanderen
WMS Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 2019, Vlaanderen
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Gebieden van het VEN en het IVON

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos, OpenStreetMap
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service
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Habitatrichtlijngebieden

 

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service
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Vogelrichtlijngebieden

 

BRONNEN
Agentschap voor Natuur en Bos
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service

Vogelrichtlijngebieden Pagina 14 van 35

http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/6f8c1407-e109-f598-32c7-a068-2298-bdde-122da642
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/24e58345-8396-8a4a-c799-944b-f319-1f81-704c78ed


Traditionele landschappen

 

Traditioneel landschap

Identificator traditioneel landschap 94

Naam Stedelijke agglomeratie of (lucht)havengebied

Streeknaam Stedelijke gebieden en havengebieden

BRONNEN
UG - Vakgroep Geografie
WMS Universiteit Gent
WFS Traditionele landschappen
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Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij, OpenStreetMap
WMS overstromingsgevoelige gebieden 2017

Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets) Pagina 16 van 35

https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/Waterinfo_OGG_OVERSTROMINGSGEVOELIGE_GEBIEDEN_2017
https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/Waterinfo_OGG_OVERSTROMINGSGEVOELIGE_GEBIEDEN_2017
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/a118b7b0-16e6-4e7c-b3f4-88d1c3e748bb


Signaalgebieden

 

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij, OpenStreetMap
WMS Signaalgebieden
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Risicozones voor overstromingen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, OpenStreetMap
WMS risicozones overstromingen 2017
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Recent overstroomde gebieden

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij, OpenStreetMap
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WFS Recent overstroomde gebieden
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Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, OpenStreetMap
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WFS Overstromingsgebieden en oeverzones
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Van nature overstroombare gebieden

 

klik naar geo-portaal

Van nature overstroombare gebieden

Object identificator 21062

Identificator verschijningstoestand van exemplaar 21062

Oorzaak van de (historische) overstromingen W

Omschrijving oorzaak van de (historische) overstromingen Overstroombaar vanuit waterloop

Herkomst Expertise/interpretatie (code M)

Datum opname in NOG-bestand of laatste correctie 05/12/2000

Naam van het primair hydrografisch bekken Bekken Gentse kanalen

Stroomgebied van het primair hydrografisch bekken Schelde

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, OpenStreetMap
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WFS Van nature overstroombare gebieden
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Grenzen van polders

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, OpenStreetMap
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WFS Grenzen van Polders Webservice
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Grenzen van wateringen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, OpenStreetMap
WMS Vlaamse Milieumaatschappij
WFS Grenzen van wateringen
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Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Vlaamse overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer
WMS Grondwaterwingebieden en beschermingszones
WFS Grondwaterwingebieden en beschermingszones
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Jachtterreinen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Agentschap Informatie Vlaanderen
WMS Jacht
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Bodemonderzoeken en sanering (OVAM)

 

BRONNEN
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service

Bodemonderzoeken en sanering (OVAM) Pagina 26 van 35

http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/6f8c1407-e109-f598-32c7-a068-2298-bdde-122da642
http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/24e58345-8396-8a4a-c799-944b-f319-1f81-704c78ed


Gewestplan

 

klik naar geo-portaal

Gewestplan

Dossier type GWP

Unieke identificatienummer GWP_02000_222_00008_00001

Naam origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Fase BG ; Besluit tot goedkeuring

Deelgebiednummer 8

Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst GWP_02000_222_00008_00001_00_0101

Naam van het stedenbouwkundig voorschrift woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/fases/e23fa8f6-2bbe-4f8c-8b8a-0c1aae4
32de5/stukken/SV#page=5

Fichelink
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1a7668d9-9959-4a9c-ad94-39946e4fb
0c5

De categorie van gebiedsaanduiding WON

Legende 0101

Ondergrond TOPO

Datum van opmaak van de ondergrond 01/01/1971

Fasedatum 14/09/1977

Datum van verschijning in Belgisch Staatsblad 08/10/1977

BRONNEN
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service
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Ruimtelijk uitvoeringsplan

 

klik naar geo-portaal

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Identificatienummer van het plan, uniek in Vlaanderen RUP_02000_212_00126_00001

Dossier type gewRUP

Fase BG ; Besluit tot goedkeuring

Fasedatum 16/12/2005

Identificatienummer stedenbouwkundig voorschrift RUP_02000_212_00126_00001_0_BG

Nummer van het stedenbouwkundige voorschrift 0

Naam van het stedenbouwkundig voorschrift Artikel 0: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent

Legende 00103_01

Ondergrond KADSCAN

Datum van opmaak van de ondergrond 01/01/2001

Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/fases/91ebd87b-fc26-463b-97e0-8c116c
9f07cf/stukken/SV#page=4

Fichelink
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e30
09a

Datum van verschijning in Belgisch Staatsblad 19/01/2006

BRONNEN
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving
WMS Mercator Publieke View Service
WFS Mercator Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/GeoServices_DeptRWO_RUIMTELIJK_UITVOERINGSPLAN
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/fases/91ebd87b-fc26-463b-97e0-8c116c9f07cf/stukken/SV#page=4
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e3009a
https://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/6f8c1407-e109-f598-32c7-a068-2298-bdde-122da642
https://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/24e58345-8396-8a4a-c799-944b-f319-1f81-704c78ed


Beschermd Onroerend Erfgoed

 
Cultuurhistorische landschappen / archeologische sites / stads- en dorpsgezichten / monumenten en overgangszones

klik naar geo-portaal

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_BESCHERMD_ONROEREND_ERFGOED
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&request=getCapabilities
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Vastgestelde Inventarissen

 
Vastgestelde Inventarissen / landschapsatlas / historische tuinen en parken / houtige beplantingen / archeologische zones / bouwkundig erfgoed

klik naar geo-portaal

Vastgestelde archeologische zone

Identificator 11888

Naam Historische stadskern van Gent

Alternatieve naam {Gand}

Type Vastgestelde archeologische zone

Locatie Gent (Gent)

Geldig sinds 18/02/2016

URL https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11888

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_VASTGESTELDE_INVENTARISSEN
https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_VASTGESTELDE_INVENTARISSEN
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11888
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&request=getCapabilities
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Unesco Werelderfgoed

 
Kernzones en bufferzones

klik naar geo-portaal

UNESCO werelderfgoed bufferzones

Identificator 15013

Naam Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer

Alternatieve naam {NULL}

Type Unesco werelderfgoed bufferzone

Locatie Gent (Gent)

Geldig sinds 03/12/1999

URL https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15013

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_UNESCO_WERELDERFGOED
https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_UNESCO_WERELDERFGOED
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15013
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&request=getCapabilities
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Beheersplannen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_BEHEERSPLANNEN
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&request=getCapabilities
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Wetenschappelijke inventarissen

 
Bouwkundig, archeologisch en landschappelijk waardevol onroerend erfgoed

klik naar geo-portaal

Archeologisch erfgoed - geheel

Identificator 140021

Naam Historische stadskern van Gent

Locatie Gent (Gent)

URL https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021

Omvang geheel

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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https://actamaps.sdp.biz/api/dossiers/weblink/31bfad6fec52697ce6ce/OnroerendErfgoed_VIOE_WETENSCHAPPELIJKE_INVENTARISSEN
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/ows?SERVICE=WMS&request=getCapabilities
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Erfgoedlandschappen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
OpenStreetMap; Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed (© Deze data is eigendom van Agentschap Onroerend Erfgoed)
WMS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service
WFS Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service
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Atlas der Buurtwegen

 

klik naar geo-portaal

BRONNEN
Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen
WMS Atlas det Buurtwegen
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