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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Verzameling 'kaarten en plannen'

VERZAMELING 'KAARTEN EN PLANNEN'
1 - 500

1 - 500
1 Kaart met de belangrijkste wegen die Maldegem met Eeklo 

verbinden, gemaakt door J.B. Vermeersch, landmeter, op verzoek 
van Baron Triest, burgemeester van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 stuk

3 Kaart met de eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen
te Houtave en Meetkerke, 1759.

1 stuk

4 Kaart met landerijen, gelegen tussen de Cantelmolinie en het Zwin 
te Sint-Anna-ter-Muiden, zowel in de Oosterijkse Nederlanden als in
de Verenigde Provinciën; gecollationeerde fragmentaire kopie, 
gemaakt door J.B. Maelstaf, J.A. Laurens, J. Maelstaf junior, 
landmeters van het Brugse Vrije, 1783.

1 stuk

8 Kaart van de omstreken van Oostende met polders en schorren, 
gemaakt door F.A. Nollet, landmeter, 1725.

1 stuk

9 Kaart met de grenzen van Vlaanderen, tussen het Zwin en de 
Schelde, vastgelegd door de grensbepaling (1) van 1668 die volgde
op het verdrag van 1664; kopie van een gecollationeerde kopie 
naar J. Sappaert van 1671, gemaakt door D. Van Woomen, 
landmeter van het Brugse Vrije, 1713.

1 stuk

10 Kaart met de Noord-Eede, tussen de zeesluis van Blankenberge en 
het kanaal van Blankenberge, met het oog op de uitdieping 
teneinde langs deze weg de afwatering van het Noord-Kwartier van
het Brugse Vrije door te voeren, gemaakt door J.F. Maelstaf en 
Drubbele, landmeters, 1776.

1 stuk

12 Kaart met de landerijen opgenomen in de steenweg de Strooien 
Haan te Houtave langs de Noord-Eede, gemaakt door J.F. Maelstaf, 
landmeter, 18de eeuw.

1 stuk

13 Ontwerp van de steenweg tussen Tielt (weg naar Rijsel) en de weg 
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van Brugge naar Kortrijk, gemaakt door C. Steur, landmeter van de 
kasselrij Kortrijk, 1763.

1 stuk

15 Kaart met de landerijen van de Kartuizers te Beerst, gemaakt door 
J.A. Laurens, landmeter van het Brugse Vrije, 1760.

1 stuk

17 Kaart met de weg van Brugge naar Gent te Ursel, met het oog op 
aan te brengen herstellingen en verbeteringen, gemaakt door Van 
Maldeghem, landmeter van de Raad van Vlaanderen, 1788.

1 stuk

18 Plannen voor de bouw van een nieuwe parochiekerk te Sint-Jan-op-
den-Dijk, met bijgevoegde bezwaren, 18de eeuw.

5 stukken

19 Kaart van het Noord-Vrije n.a.v. het graven van de vaart van 
Oostburg, om het Zwin te verbinden met de Westerschelde, 
gemaakt door Jakob van Elbeyn, 1547 (1).

1 stuk

21 Kaart met het gehucht Ter Panne, ten Noorden van Brugge, i.v.m. 
de restauratie van de Sint-Laurentkapel, 18de eeuw.

1 stuk

22 Plan van de steenweg van Brugge naar Torhout, gemaakt door 
J.d'Oude Mergaert en Ph. Drubbele, landmeters van het Brugse 
Vrije, 1737.

1 stuk

23 Kaart met de Moerbeke, de Moerdijk of Bollevaart, in de parochies 
Moere, Koekelare en Eernegem met waterlopen, sluizen, gemaakt 
door J. Verbiest, schatter van het Brugse Vrije, 1792.

1 stuk

25 Kaart van het nieuwe kanaal van Brugge naar Sluis met de 
samenvloeiing met het Zwin, 19de eeuw.

1 stuk

26 Plannen met drie projecten voor het aanleggen van steenwegen 
tussen Oudenaarde en Deinze, 1776.

3 stukken

28 Plan van een nieuw sas te Zandvoorde, gemaakt door Raniseau, 
18de eeuw.

1 stuk
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29 Kaart van de schorren gelegen tussen Westkapelle, Damme, 
Watervliet, IJzendijke die in 1621/1622 overstroomd zijn en 
waarvan de indijking uitgevoerd werd door A. Villegas, 1690.

1 stuk

30 Kaart met de grenzen tussen het Brugse Vrije en Veurne-Ambacht, 
bij de stad Nieuwpoort en het fort Nieuwendamme, gemaakt door 
Plante en P. Maryssael,landmeters van het Brugse Vrije, 1715.

1 stuk

31 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen in 
Sint-Baafs en Sint-Andries, gemaakt door J.A. Laurens, landmeter 
van het Brugse Vrije, 1761.

1 stuk

32 Plan van het fort van Knokke (Veurne-Ambacht), opgemeten tussen
1678 en 1698, gemaakt door J.B. Lombart en De Danser, 
landmeters van de stad Veurne, 1698.

1 stuk

33 Kaart met landerijen gelegen langs het bos van Houthulst te 
Klerken, tussen de "Verloren Goot" en de "Buschbaillie", die op 
bevel van de koning van Frankrijk opnieuw aan het bos werden 
toegevoegd, gemaakt door Ryckewaert, landmeter van het Brugse 
Vrije, 1687.

1 stuk

34 Kaart van de afwatering in het ambacht Boekhoute; 
gecollationeerde kopie, gemaakt door A.D. Meyers, landmeter van 
het ambacht Boekhoute,1715.

1 stuk

35 Plan van een steenweg van Beerst naar Keiem, Leke, Schoorbakke 
en Sint-Pieters-Kapelle, gemaakt door J.F. Maelstaf, landmeter, 
1779.

3 stukken

36 Plan van de weg van Brugge naar Gent, op het grondgebied van 
Ursel, 1788.

1 stuk

37 Plan van de weg van Jabbeke-Varsenare naar Diksmuide, 18de 
eeuw.

1 stuk

38 Plan van de steenweg van Brugge naar Roeselare en Kortrijk, 17de 
eeuw.

1 stuk
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39 Kaart van het kanaal van Brugge naar Oostende, gemaakt door J. 
Lobbrechts, ingenieur, 1718.

1 stuk

40 Kaart van de heerlijkheid Middelburg in Vlaanderen, met 
aanduiding van een ontworpen brug over het kanaal van 
Middelburg, van een nieuwe kerk te Eede (1649) en van een 
nieuwe dijk van Brugge naar Ramskapelle, Aardenburg en 
Maldegem, ?1650.

1 stuk

41 Plan en profiel van de nieuwe zeesluizen die de provincie 
Vlaanderen liet bouwen te Slijkens bij Oostende en die voor het 
eerst in werking werden gesteld in 1757, gemaakt door H. Pulinx 
junior, I.B. Schulp, Malfeson, ?1760.

2 stukken

42 Kaart van de wegen van Westkapelle naar Sint-Anna-ter-Muiden, de
steenweg van het Hazegras en de weg van Hoeke , 18de eeuw.

1 stuk

45 Kaart van de streek van Oostende met de afwatering van de 
wateringen via het kanaal van Nieuwpoort, 18de eeuw.

1 stuk

47 Plan van de steenweg van Oudenaarde naar Deinze, gemaakt door 
P.J. Van Tieghem, landmeter van de kasselrij Oudenaarde, 1777.

2 stukken

49 Plan van de zone buiten de versterkingen van Ieper waar het 
verboden is te bouwen, gemaakt door E. Bergsina, kommandant 
van de genie, 1826.

1 stuk

50 Plan van de zone buiten de versterkingen van Nieuwpoort waar het
verboden is te bouwen, gemaakt door A. Vasseur, kommandant van
de genie en P.P. Bosch, 2de luitenant van de genie, 1826.

1 stuk

51 Kaart met de versterkingen van Oostende, met aanduiding van 
constructies buiten deze zone, gemaakt door A. Du Bosch, 2de 
luitenant-ingenieur, 1826.

1 stuk

52 Kaart van de watering van Volkaartsgote, na 1764.
1 stuk
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53 Plan van de aanleg van een nieuwe steenweg tussen Ieper en 
Menen, 18de eeuw.

2 stukken

54 Plan om de weg van Sint-Laureins naar Balgerhoeke te laten 
plaveien op kosten van het Brugse Vrije, 18de eeeuw.

1 stuk

58 Plan met de te bouwen versterkingen van de stad Veurne en 
omstreken, gemaakt door A. De Cuypere, G. Blaeuvoet, F.L. de Vos, 
landmeters van de stad en de kasselrij Veurne, de Cabreyne, 
directeur van de versterkingen en Barentin, intendant, 1697.

1 stuk

59 Kaart met de afwatering van de streek ten oosten van de lijn 
Damme-Brugge, gemaakt door J.B. Maelstaf, Bouuaert, landmeters 
van het Brugse Vrije, 1756.

1 stuk

62 Plan van een steenweg van Nieuwpoort via Sint-Joris, 
Mannekensvere tot aan de Spermaliebrug in Schore en de 
steenweg van Schoorbakke, met een plan van een nieuwe sluis te 
Nieuwendamme, gemaakt door J.F. Maelstaf, 1777.

3 stukken

65 Kaart van de grens van het Brugse Vrije en Veurne-Ambacht tussen
Nieuwpoort en het fort Nieuwendamme, gemaakt door P. Despot, A.
Reyphius, landmeters van de kasselrij Veurne-Ambacht, 1728.

1 stuk

68 Kaart van de Lieve tussen Damme en Gent, gemaakt door J. 
d'Herbe, landmeter, 1726.

1 stuk

73 Plannen en profielen van de weg van Nieuwpoort naar Veurne, 
gemaakt door G. Morret, inspecteur bij de Waterstaat, 1825.

1 atlas

74 Plan om de weg van Veurne naar Nieuwpoort te plaveien, gemaakt 
door D. Morret, ingenieur bij de Waterstaat, 1829.

1 stuk

77 Plan met de openbare wegen in Vlissegem, gemaakt door P.J. 
Goethals, landmeter, 1822.

1 stuk

78 Kaart van land-, buurtwegen en beken in de gemeente Kemmel, 
gemaakt door Demouster, 1822.
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1 stuk

79 Kaart van land-, buurtwegen en beken in de gemeente Dranouter, 
gemaakt door Demouster, 1822.

1 stuk

80 Plan met de openbare wegen in Nieuwmunster, gemaakt door P.J. 
Goethals, 1822.

1 stuk

81 Plan met de openbare wegen in Wenduine, gemaakt door P.J. 
Goethals, 1822.

1 stuk

82 Plan met wegen en onbevaarbare waterlopen in de gemeente 
Bekegem, gemaakt door H. Bouuaert, 1822.

1 stuk

84 Plan van een ruil van gronden tussen de stad Blankenberge en de 
parochie Uitkerke, gemaakt door J. Goethals, landmeter van het 
Brugse Vrije, 1788.

1 stuk

85 Plan van verdeling en afbakening van de schorre van Snaaskerke, 
met het oog op de toekomstige verkoop waarvan de opbrengst 
moest dienen voor de verbetering van de haven van Oostende, 
gemaakt door C. Serruys, landmeter, 1803-1804.

1 stuk

86 Kaart van de streek van het Coxidegat tussen Boekhoute, Biervliet, 
Sluis en Moerkerke, 17de eeuw.

1 stuk

87 Plannen en tekeningen van de werken aan het kanaal van Ieper 
naar Nieuwpoort, meer bepaald aan de sluis van Boezinge, 
gemaakt door Maertens-Mamet, conducteur van het 
arrondissement Ieper, 1820.

1 stuk

88 Kaart met de parochies en branken van de kasselrij Ieper, gemaakt 
door L.F.A. en G. Van Crayelynghe, 1738.

1 stuk

89 Kaart van de weg van Deinze naar Oudenaarde, 18de eeuw.
1 stuk

92 Kaart van een deel van de kust van Blankenberge, 1806.
1 stuk
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93 Plan van de verbouwing van de gevangenis van Veurne, 1840.
1 stuk

94 Plan en profielen van een brug te Wulpen langs het kanaal van 
Veurne naar Nieuwpoort, gemaakt door A. Hennen, conducteur van
de Waterstaat, 1830.

1 stuk

95 Plan van een nieuwe brug te Westkapelle, 1829.
1 stuk

96 Plan van verbindingsbuizen tussen de kanalen van Nieuwpoort, 
Veurne en de IJzer, 1823.

1 stuk

97 Kaart van het nieuw gedelf tussen het sas van Zandvoorde en de 
sluis van Plassendale, die moet dienen voor de afwatering van de 
"vloeyende schorre", 18de eeuw.

1 stuk

98 Plan van het klooster van de Colettijnen of Arme Klaren te Brugge, 
Berg van Sinai, s.d.

1 stuk

99 Kaart met een boerderij en landerijen te Moerkerke, die vroeger 
eigendom was van het afgeschafte klooster Sarepta, gemaakt door
J.J. Brabant, 1786.

1 stuk

101 Kaart met de noordelijke grens van Vlaanderen zoals die 
vastgelegd werd door de koning van Spanje en de Staten-Generaal 
van Nederland, gemaakt door J. Sappart, 1671.

1 stuk

103 Plan met de bovensluis van het nieuwe bekken van Plassendale, 
met de twee afwateringssluizen, 1784.

1 stuk

104 Kaart met de afwateringswegen van Zandvoorde en Oudenburg, 
gemaakt door F. d'Hauw, landmeter, 1783.

1 stuk

106 Plan met de plattegrond van het Sint-Janshospitaal te Brugge, 19de
eeuw.

2 stukken

107 Tabel met de uitgaven van de wateringen van het Brugse Vrije, 
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1784.
1 stuk

108 Tabel met de inkomsten van de wateringen van het Brugse Vrije, 
1784.

1 stuk

110 Kaart van de gemeente Zandvoorde, jaar XIII.
1 stuk

111 Tabel met de bevolkingscijfers van de gemeenten in het 
Leiedepartement, einde 18de-begin 19de eeuw.

1 stuk

112 Kaart van de provincie Luik, gemaakt door Ph. Vandermaelen, ?
1830.

1 stuk

114 Kaart van het Hazegras te Knokke, in gemeenschap behorend aan 
de hertog van Croy, Sobré, enz., gemaakt door J.A. Laurens, 
Donche, landmeters van het Brugse Vrije, 1784.

1 stuk

115 Kaart met de Cantelmolinie, tussen de forten Isabelle en Sint-
Donaas (Knokke, Westkapelle en Sint-Anna-ter-Muiden), 18de eeuw.

1 stuk

117 Plan met de verdeling van de schorrelanden te Snaaskerke, 
waarvan de opbrengst was bestemd voor de Oostendse haven, C. 
Serruys, landmeter te Torhout, jaar XI.

1 stuk

118 Kaart met de eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen
te Sint-Catherine en Sint-Kruis, na 1775.

1 stuk

119 Kaart met de polders, wateringen en dijken van het Zoute van 
Damme, tot aan het fort Sint-Donaas en het Lapscheurse Gat, 18de
eeuw.

1 stuk

120 Plan van het fort François, gemaakt door Duverger, 1685.
1 stuk

121 Kaart van de polders Burkel en Godefroy; gecollationeerde kopie 
naar V. Cruyninghe van 1692, gemaakt door P.J. en J. Maelstaf, A. 
Laurens, landmeters van het Brugse Vrije, 1783.

1 stuk
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122 Kaart met een deel van de Noord-Eede, tussen het kanaal van 
Oostende en de Zeesluis van de Noord-Eede, met het 
afwateringskanaal het "Vyngerlynck", gemaakt door P. Gilliodts en 
I. Drubbele, landmeters van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 stuk

123 Plan van het klooster van de Kartuizers te Brugge, 18de eeuw.
1 stuk

124 Kaart met bos van de Kartuizers van Brugge, in de parochie Sint-
Michiels in de heerlijkheid Tillegem, gemaakt door J. Messiaens, 
landmeter van het Brugse Vrije, 1678.

1 stuk

125 Stuk i.v.m. een ordonnantie van de Burgemeesters en Schepenen 
van het Brugse Vrije m.b.t. het bijhouden van registers, zonder 
datum.

1 stuk.

127 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Oudenburg? 1760.

1 stuk

128 Kaart met de tiendhoeken in de streek van Zandvoorde; 
gecollationeerde kopie naar C. Lootyns van 1688, gemaakt door 
J.D. Bogaerts, landmeter, 1758.

1 stuk

130 Kaart met eigendommen van het afgeschafte klooster van de Rijke 
Klaren (Urbanisten) van Brugge, gelegen te Knokke,?1785.

1 stuk

131 Plannen van de stad Brugge, gemaakt door C. Janssens en Ch. 
Senefelder, 1777-1800.

3 stukken

132 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Lissewege, 18de eeuw.

1 stuk

133 Stuk met de voorstelling van een vuurwerk te Rijsel, op 16 maart 
1749, ter herdenking van de vrede, gemaakt door Ph.J. Verdiere en 
J.C.D. Merché, 1749.

1 stuk

134 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Westkerke, 1766.
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2 stukken

135 Kaart over ontschepingspoging in de Schelde, ten westen van het 
fort van Kallo, zonder datum.

1 stuk

136 Kaart van de stad en citadel van Landau, 1702.
1 stuk

138 Kaart van een bos nabij Campelbergh te Maldegem, gemaakt door 
F. Claeys, landmeter van de baronie van Maldegem, 1758.

1 stuk

139 Kaart van drie bossen van de Kartuizers te Brugge, gelegen te 
Ruddervoorde in de heerlijkheid Gentbrugge, gemaakt door J. 
Lobbrechts, landmeter van het Brugse Vrije, 1662.

1 stuk

141 Kaart van eigendommen gelegen tussen de Antwerpse Heerweg, 
het Zwijnestraatje en de Kruisstraat nabij Male, 18de eeuw.

1 stuk

142 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Waardamme, 18de eeuw.

1 stuk

143 Kaart van een eigendom van de proosdij van Hertsberge, gelegen 
te Zedelgem in de heerlijkheid Houtschen, gemaakt door W. 
Plancke, 1761.

1 stuk

144 Kaart van een eigendom van M.L. De Carnin, gelegen te Koolkerke, 
in de watering van Romboutswerve, gemaakt door J.J. Rabout, 
landmeter van het Brugse Vrije, 1785.

1 stuk

145 Kaart met een eigendom te Ettelgem (Kartuizers?), 18de eeuw.
1 stuk

146 Kaart met vijvers te Oostkamp en Hertsberge, 18de eeuw.
1 stuk

147 Kaart met een deel van het bos te Sint-Laureins (eigendom in 
overdeeldheid tussen het klooster van de Kartuizers en J. 
Trappequiers), 1729.

2 stukken

148 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
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Klemskerke, 1757.
1 stuk

149 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leffinge, ?1760.

1 stuk

150 Kaart met een boerderij en het buitengoed Nederhofkasteel te Sint-
Kruis, dat eigendom is geweest van het afgeschafte 
Jezuïetenklooster; kopie naar F. Lobbrechts van 1785, gemaakt 
door J. Drubbel, 1796.

7 stukken

151 Kaarten met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen 
te Ramskapelle, gemaakt door F. Lobbrechts, 1784.

3 stukken

152 Kaart van een boerderij en eigendommen van C. Vander Straeten 
te Torhout, gemaakt door J. Moke, 1773.

1 stuk

153 Kaart van de Mandel en bijrivieren tussen Diksmuide en de Leie, ?
1700.

1 stuk

154 Kaart met twee percelen grond te Zevekote, gemaakt door C.E. 
Pulinx, landmeter van het Brugse Vrije, 1724.

1 stuk

155 Kaart van een eigendom met huis en kapel (Jacobinessen te 
Assebroek) tussen het Paardekerkhof, Lege en Gemene weide en 
de Blokmeers, einde 17de eeuw.

1 stuk

156 Kaart met landerijen, Repers genaamd, van de 5e buitenkapelanie 
van de O.-L.-Vrouwkerk van Brugge, gelegen te Jabbeke en 
Zerkegem, gemaakt door R. Aerts, landmeter van het Brugse Vrije, 
1783.

1 stuk

157 Plannen van veranderingen aan het vluchthuis van Hertsberge te 
Brugge, 18de eeuw.

4 stukken

158 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zevekote, 18de eeuw.

1 stuk
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159 Kaart met eigendommen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zande, 18de eeuw.

1 stuk

160 Plan met de kerktoren van Lichtervelde, om de herstellingen aan te
duiden die in 1754 werden uitgevoerd, gemaakt door J.A. De 
Cuypere, landmeter, 1767.

2 stukken

162 Kaart met de waterverbindingen tussen Veurne, Diksmuide, Ieper 
en Poperinge met de kerken, molens van de parochies, 17de eeuw.

1 stuk

163 Kaart met de binnensluis van het nieuw bekken van Plassendale, 
gemaakt door Debrou, 18de eeuw.

3 stukken

164 Stuk met een politieke ordonnantie van het Brugse Vrije, 1560.
1 stuk

165 Tabel van de afgeschafte religieuze orden in het departement van 
de Leie, met het oog op het toekennen van een pensioen, jaar V.

1 stuk

166 Kaart met de afwatering naar het kanaal van Plassendale, via de 
Nieuwe Sluisvliet, van de streek tussen dit kanaal en de 
Blankenbergse watergang ter hoogte van Lissewege, 17de eeuw.

1 stuk

168 Kaart van bossen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Waardamme, 1770.

1 stuk

169 Kaart met een boerderij en landerijen van de abdij van Sint-Andries
bij Brugge, gelegen te Balgerhoeke, gemaakt door F. Beeckemans, 
1694.

1 stuk

170 Kaart met landerijen en weiden van de Kartuizers van Brugge, 
gelegen te Jabbeke, 1757.

1 stuk

171 Kaart met landerijen en weiden van de Kartuizers van Brugge, 
gelegen te Zandvoorde en Oudenburg, 1778.

1 stuk

172 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Moerkerke in de Maldegemse polder, 1757.



Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar in 
de leeszaal)

17

1 stuk

173 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zedelgem, 1761.

1 stuk

174 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Sint-Andries, gemaakt door F. Verplancke, 1760.

1 stuk

175 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leffinge, 1759.

1 stuk

176 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leffinge, 1759.

1 stuk

177 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leffinge, 1760.

1 stuk

178 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen langs 
de weg van Slijpe naar Leffinge, 1770.

1 stuk

179 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leffinge, 1778.

1 stuk

180 Kaart met een eigendom van het Magdalenagodshuis van Brugge, 
gelegen te Sint-Kruis, gemaakt door J. Drubbele, landmeter van het
Brugse Vrije, 1769.

1 stuk

181 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Ramskapelle, in de watering van Groot-Reigarsvliet, 1759.

1 stuk

182 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zuienkerke, 1759.

1 stuk

183 Kaart met een eigendom van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zuienkerke, in de watering van Blankenberge, 1759.

1 stuk

184 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
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Zande, in de watering van Gistel-West-Over-De-Ware, 1760.
1 stuk

185 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zande, 1760.

1 stuk

186 Kaart met landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Zande, in de watering van Gistel-West-Over-De-Ware, 1760.

1 stuk

187 Kaart van de weg van Leke naar Moere en met landerijen van de 
Kartuizers van Brugge, gelegen te Leke, 1760.

1 stuk

188 Kaart van landerijen van de abdij van Oudenburg, gelegen te 
Torhout en Aartrijke, gemaakt door Coutteau, landmeter van het 
Brugse Vrije, 1764.

1 stuk

189 Kaart van landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leke, 17de eeuw.

1 stuk

190 Kaart van de omstreken ten zuidoosten van Damme tot Koolkerke, 
copie naar een kaart van 1554, 17de eeuw.

1 stuk

191 Kaart van landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Moerkerke, in de watering van de Maldegemse polder, 1757.

1 stuk

192 Kaart met de grenzen van de grijze tiend en het tiend van de abdij 
van Oudenburg, gelegen te Zandvoorde; gecollationeerde kopie 
naar een landboek van 1555 en een kaart van J. d'Herbe, F. 
Verplancke en P. Gilliodts van 1748, gemaakt door A. Verplancke, L.
Heems en D. Seghers, landmeters van het Brugse Vrije, 1765.

1 stuk

194 Kaart van een boerderij en landerijen van de Kartuizers van 
Brugge, gelegen te Leffinge, 18de eeuw.

1 stuk

195 Kaart van een eigendom, bezet met een rente ten voordele van de 
abdij van Oudenburg, gelegen te Vlissegem, gemaakt door J.Z. 
Heems, landmeter van het Brugse Vrije, 1767.

1 stuk
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196 Plan van de steenweg van Kortrijk naar Brugge te Steenbrugge, 
met de aanduiding van een omweg die men zou moeten maken om
ze via Tielt te laten lopen, gemaakt door C. Verhaeghe, 1737.

1 stuk

198 Kaart van het kanaal van Brugge naar Oostende, tussen het bekken
van Brugge, het fort Sint-Filip en het sas van Slijkens, gemaakt 
door P.A. Nollet, landmeter van het Brugse Vrije, 1722.

1 stuk

199 Kaart met het derde begin van de watering van 's Heer 
Woutermansambacht, gelegen te Oudenburg, met grenzen van de 
grijze tiend,gemaakt door J. de Vought, J. d'Hauw en J. Marysael, 
landmeters van het Brugse Vrije, 1754.

1 stuk

200 Kaart van de gemeente Loker, Franse tijd.
1 stuk

201 Kaart van het kanaal tussen Handzame, Diksmuide en Kortemark, 
16de eeuw.

1 stuk

202 Kaart van de Ieperleet tussen Ieper, Nieuwpoort en Brugge, 16de 
eeuw.

1 stuk

203 Kaart met de grenzen van de grijze tienden te Zandvoorde, 
gemaakt door P.J. d'Hauw en P. Maryssael, landmeters, 1749.

1 stuk

204 Kaart met de meting en peiling van de Noord-Eede, tussen de 
zeesluis nabij het sas van Slijkens en het kanaal van Blankenberge,
met het oog op de afwatering van het Noordkwartier van het 
Brugse Vrije, gemaakt door J.B. Maelstaf en J. Drubbele, 1776.

1 stuk

205 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

206 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

207 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

208 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk
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209 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

210 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

211 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

212 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

213 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

214 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

215 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Gistel, 1820.
1 stuk

216 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Westkerke, 
H. Bouuaert, 1823.

De documenten 216 tot 220 bevinden zich in 6 stukken

217 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Westkerke, 
H. Bouuaert, 1823.

De documenten 216 tot 220 bevinden zich in 6 stukken

218 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Westkerke, 
H. Bouuaert, 1823.

De documenten 216 tot 220 bevinden zich in 6 stukken

219 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Westkerke, 
H. Bouuaert, 1823.

De documenten 216 tot 220 bevinden zich in 6 stukken

220 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Westkerke, 
H. Bouuaert, 1823.

De documenten 216 tot 220 bevinden zich in 6 stukken

221 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Bekegem, 
1822.

1 stuk

222 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Bekegem, 
1822.
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1 stuk

223 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Bekegem, 
1822.

1 stuk

224 Kaarten met de wegen en waterlopen in de gemeente Bekegem, 
1822.

1 stuk

225 Kaart met landerijen, binnen de dijken van het Nieuw Gedelf, 
tussen de sluis van Zandvoorde en het sas van Plassendale, 
gemaakt door F. d'Hauw, 1790.

1 stuk

226 Plan voor de verhoging van een steenweg, 18de eeuw.
1 stuk

227 Plan van een Sluis (Zandvoorde?), 18de eeuw.
1 stuk

228 Plannen met werken uitgevoerd aan het bisschoppelijk paleis, 
zonder datum.

5 stukken

229 Kadastrale kaart van Koekelare, zonder datum.
1 stuk

232 Kadastrale kaarten van Aartrijke, 19de eeuw.
17 stukken

234 Kaart met het kanaal van Brugge naar Damme en Sluis; 
gecollationeerde kopie naar de kaart van Pourbus, 1756.

1 stuk

235 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

236 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

237 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.
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De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

238 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

239 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

240 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

241 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

242 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

243 Plannen voor de nieuwe sluizen, nabij Slijkens in de omgeving van 
Oostende, gemaakt door A. Jeanti de Fretier, A. de Dunkerque en H.
Pulinx junior, 1753.

De documenten 235 tot 243 bevinden zich in 11 stukken

245 Plannen voor het herstellen van de Dampoort te Brugge, gemaakt 
door H. Pulinx junior en J.B. Malfeson, 18de eeuw.

2 stukken

246 Plan met de sluizen en het bassin van het kanaal van Ieper naar 
Nieuwpoort, met aanduiding van het herstellen en wijzigen van 
dijken, 18de eeuw.

1 stuk

247 Kaart met overstromingen door de zeedijk en sluizen van 
Snaaskerke, P.A. Nollet, landmeter, 1726.

1 stuk

248 Plan met de kom voor visserschuiten en sloepen te Blankenberge, 
gemaakt door H. Pulinx junior, 1780.

6 stukken



Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar in 
de leeszaal)

23

249 Kaart met de nieuwe zeedijk tussen de Graafjansdijk en die van de 
Godefroypolder, rond het fort Isabelle, 1736.

1 stuk

250 Kaart met landerijen opgenomen in de nieuwe vaart, met de dijken 
vanaf het geleed van de watering van Moerkerke-Zuid-over-de-
Lieve, bij het oude fort Sint-Job, tot aan de nieuwe sluis van het 
Hazegras, gemaakt door De Braifour, luitenant-ingenieur, J.A. 
Laurens en F. d'Hauw, landmeters, 1785.

1 stuk

251 Kaart met de nieuwe grenzen van het Brugse Vrije en de stad 
Oostende, tengevolge van de uitbreiding van de stad en de 
uitgraving van haar kom, 1784.

2 stukken

252 Kaart met landerijen gelegen te Esen, gedeeltelijk eigendom van 
baron de Croeser en gedeeltelijk van jonker V.J. de Croeser, 
gemaakt door P.P. Dasonville, 1781.

1 stuk

253 Plan voor de aanleg van een nieuwe steenweg tussen Jabbeke, 
Gistel en Aartrijke, 18de eeuw.

1 stuk

254 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.

De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

255 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.

De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

256 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.

De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

257 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.

De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

258 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.

De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

259 Plan met het nieuwe landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door J.
Verchruys, architect van Zijne Majesteit, 1721.
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De documenten 254 tot 259 bevinden zich in 18 stukken

260 Plan van een schoorsteen Louis XV in het landhuis van het Brugse 
Vrije, zonder datum.

1 stuk

262 Plannen van het altaar van de Kapel van het Brugse Vrije, 1721.
3 stukken

263 Plan voor de aanleg van een nieuwe weg rond de kerk van 
Oostkerke bij Brugge, 18de eeuw.

1 stuk

264 Plan voor de aanleg van een nieuwe brug over de buitengracht van
de stad Brugge, buiten de Ezelpoort, 18de eeuw.

2 stukken

265 Kaart van een deel van de Leie, 18 de eeuw.
1 stuk

267 Plannen voor de aanleg van 5 opeenvolgende bekkens, gemaakt 
door Mahieu, kapitein, 18de eeuw.

5 stukken

268 Plan van een profiel van een sassluis, 18de eeuw.
1 stuk

269 Plan met de sassluis van Zwankendamme, op het kanaal van 
Blankenberge, 18de eeuw.

1 stuk

270 Plan van een sifon onder de Gentse Lieve, 18de eeuw.
1 stuk

271 Kaart met het oude fort Sint-Donaas, met de waterlopen en polders
die het omringen, 18de eeuw.

1 stuk

272 Plan van een gedeelte van de wal en binnengracht van Brugge, die 
moet gesloopt en gedempt worden wegens de oprichting van een 
touwslagerij en winkels, gemaakt door J.P. Lammeire, landmeter 
van het Brugse Vrije, 1781.

1 stuk

273 Plan voor de aanleg van een brug over het kanaal van Ieper, in de 
rooilijn van de Nieuwpoortse steenweg, 18de eeuw.

1 stuk
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274 Kaart van het Gildehof van Sint-Joris te Brugge, gemaakt door J. 
Dasonville, 1782.

1 stuk

275 Plan voor de restauratie van de Meunicken Speie, ook Crakeelken 
genaamd, op het kanaal van Brugge naar Oostende, gemaakt door 
J. Maelstaf junior, 18de eeuw.

2 stukken

276 Kaart met een boerderij en het huis van de koster te Assebroek, 
gemaakt door J. Drubbele, landmeter van het Brugse Vrije, 1772.

1 stuk

277 Plan voor de aanleg van een nieuwe sluis bij het fort Sint-Filip, op 
het kanaal van Brugge naar Oostende, gemaakt door Spellaert, 
ingenieur, 18de eeuw.

1 stuk

278 Kaart met het kanaal van Brugge naar Oostende, 18de eeuw.
1 stuk

279 Kaart met de uit te voeren werken die de afwatering van de 
watering van Blankenberge moet verzekeren via het kanaal van 
Oostende, 18de eeuw.

1 stuk

280 Kaart met de Aardenburgse watergang, 18de eeuw.
1 stuk

281 Plan met de zoutstapel die moest gebouwd worden in 't Carelsgat 
bij het grote bekken en de haven van Brugge, gemaakt door J.F. 
Lammens, 1788.

1 stuk

282 Kaart met de polder van Sint-Jan-in-Eremo, waarvan de helft 
behoort aan het kapittel van de kathedraal van Doornik; 
gecollationeerde kopie naar een kaart van J. d'Herbe van 1731, 
gemaakt door J.A. Laurens, 1761.

1 stuk

283 Kaart met het fort Vlaams hooft bij Antwerpen, 1786.
1 stuk

284 Kaart met de stad en vestingen van Ieper en omgeving, gemaakt 
door F.C. Meybaum, ingenieur, zonder datum.

1 stuk

285 Plan met het afgeschafte klooster Sarepta te Brugge, gemaakt door
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J.F. Lammeire, landmeter van het Brugse Vrije, 1784.
1 stuk

294 Kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp, gemaakt 
door F. Verplancke, na 1660.

1 stuk

295 Kaart met landerijen te Oostkamp in het Buskensambacht, 
gemaakt door F. Verplancke, na 1660.

1 stuk

297 Plan met duikers op de steenweg van Lichtervelde naar Koolskamp,
gemaakt door P. Van de Walle, 1775.

1 stuk

298 Plan met een duiker die moet aangelegd worden op de beek die de 
Zeeweg te Aartrijke kruist, jurisdictie Wijnendale, 1775.

1 stuk

299 Plan van de baan die de steenweg van Torhout naar Roeselare 
verbindt met de steenweg van Brugge naar Kortrijk, via 
Lichtervelde en Koolskamp, gemaakt door J. Van de Walle en G. de 
Meulenare, 1774.

1 stuk

322 Plan van de steenweg die Ardooie verbindt met de steenweg van 
Kortrijk naar Brugge tot aan de herberg Ruysselede (de steenweg is
geplaveid in 1773), 1775.

1 stuk

324 Kaart met de grenzen tussen het Brugse Vrije en Veurne-Ambacht, 
vanaf Nieuwpoort tot aan het fort van Nieuwendamme, gemaakt 
door J. Plante en P. Maryssael, landmeters van het Brugse Vrije, 
1715.

1 stuk

325 Plannen van de aanleg van de havenkom van Blankenberge, 
gemaakt door H. Pulinx, hydraulisch architect, 1780.

2 stukken

326 Kaart van de samenvloeiing van de kanalen en waterwegen en van 
de kruising van de wegen aan de Dampoort te Brugge, begin 19de 
eeuw.

1 stuk

327 Kaart van het binnendok van Brugge aan de Dampoort, 19de eeuw.
1 stuk
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328 Kaart van het fort Lapin en het buitenbekken van de stad Brugge, 
19de eeuw.

1 stuk

329 Kaart met de haven van Nieuwpoort, 1725.
1 stuk

330 Kaart met metingen en peilingen van de Noord-Eede, gemaakt 
door J. Maelstaf en J.Drubbele, landmeters, 1776 (1).

1 stuk

331 Kaart met het kanaal van Brugge naar Oostende, met aanduiding 
van de bruggen, duikers, enz.; kopie naar A. Nollet, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, gemaakt door J.P. Buyck, 1722.

1 stuk

332 Kaart met het kanaal van Brugge naar Sluis, tussen de Peereboom 
en het fort Sint-Donaas, 18de eeuw.

1 stuk

333 Kaart met de kreek Sluisvliet, tussen de sluizen van Snaaskerke en 
de Blauwe Sluis, gemaakt door J.F. Ramault, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, 1791.

1 stuk

335 Plan van de draaibrug Sint-Catherine te Brugge, 1785.
1 stuk

336 Plan van de Strooibrug over de Spiegelrei te Brugge, gemaakt door 
J.F. Buyck, 1787.

2 stukken

337 Project van een nieuwe ophaalbrug over het kanaal van Brugge 
naar Sluis te Damme, gemaakt door C. Cox, ingenieur, 1829.

1 stuk

338 Plan van een sluis te Boezinge; kopie gemaakt door J.F. Buyck, 
1797.

1 stuk

339 Plannen van de sluis te Nieuwendamme bij Nieuwpoort, 18de eeuw.
3 stukken

341 Plan met de sluis van Ieper te Nieuwpoort, 1789.
1 stuk

342 Kaart met de haven van Oostende, met polders, schorren, sluizen, 
waterlopen, enz., gemaakt door P.A. Nollet, gezworen landmeter 
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van het Brugse Vrije, 1725.
1 stuk

343 Plan met de gebouwen van de burgergevangenis van Brugge voor 
1823-1829, met de ontworpen veranderingen, 1830.

4 stukken

344 Plan van een watermolen te Brugge, P. Buyck, 1824.
1 stuk

345 Kaart met het Hazegras in Knokke, eigendom van de hertog van 
Croy en anderen, gemaakt door Donche, gezworen landmeter van 
het Brugse Vrije, 1784.

1 stuk

346 Kaart met landerijen, pannen en de dijk van het kanaal van Brugge 
naar Sluis, tussen het fort Lapin en de Peereboom, kopie gemaakt 
door C.F. Bouuaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1756.

1 stuk

347 Kaart met opmetingen van landerijen tussen de sluis van 
Plassendale en de kreek van Nieuwpoort, met het kanaal, bermen 
en dijken, kopie naar J.J. Ramault, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, gemaakt door J. d'Hauw, 1785.

1 stuk

348 Kaart met de ligging van de herberg De Soeten Inval te Bredene, 
met aanpalende gronden, kopie, 1776.

1 stuk

349 Plan en profiel van de drie sluizen die moesten gebouwd worden 
aan het fort van Nieuwendamme te Nieuwpoort, in de Zandvoorde- 
en de Hazegraspolder, 18de eeuw.

2 stukken

350 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van 
het rechtsgebied, de dijken, wegen, waterlopen, enz., kopie 
gemaakt door J.F. Buyck, 1801.

1 stuk

351 Kaart van de Moerlanden in de parochies Varsenare, Sint-Andries, 
Meetkerke en Houtave, gemaakt door A.C. Laureyns, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1754.

1 stuk

353 Kaart met landerijen te Oudenburg en Ettelgem, in het bezit van 
Jonker van der Meersch, gemaakt door F. Verplancke, 1719.
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1 stuk

355 Kaart met de zandbanken in de monding van het Zwin, 1780.
1 stuk

356 Kaart met de grenzen van de heerlijkheden Tillegem, Sijsele en het 
Vrije te Loppem, met aanduiding van de landerijen van de 
Kartuizers van Brugge in het Vrije te Loppem, gemaakt door F. 
Lobberecht, 1683.

1 stuk

357 Kaart met de landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Lissewege (met een kaart van het dorp), 1757.

1 stuk

358 Topografische kaart met de parochies tussen de steden Ieper, 
Bailleul en Warneton, die de grens vormen tussen de Oostenrijkse 
Nederlanden en Frankrijk, 1752.

1 stuk

359 Topografische kaart met de parochies tussen de steden Ieper, 
Bailleul en Warneton, die de grens vormen tussen de Oostenrijkse 
Nederlanden en Frankrijk, 1752.

2 stukken

368 Kaart met de verdeling van de grote Franse Moeren, zoals bepaald 
door de geïnteresseerden op 30.01.1767.

1 stuk

369 Kaart met de slag van Waterloo, gemaakt door J.F. Brandt, luitenant
van het regiment van de lichte dragonders nummer 5, 19de eeuw.

1 stuk

370 Kaart met landerijen te Sint-Catherine-buiten-Brugge, in de 
heerlijkheid Sijsele, gemaakt door F. Lobberechts, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1690.

1 stuk

371 Kaart met de Sint-Catherinepolder bij Oostende, ingedijkt in 1746, 
met aanduiding van de eigenaars, wegen en kreken, enz., gemaakt
door L. Heems, P.J. Maelstaf, P. Maryssael, gezworen landmeters 
van het Brugse Vrije, 1749.

1 stuk

372 Kaart met de Sint-Catherinepolder bij Oostende, ingedijkt in 1746, 
met aanduiding van de eigenaars, wegen en kreken, enz.; kopie 
naar L. Heems, P.J. Maelstaf, P. Maryssael, gezworen landmeters 
van het Brugse Vrije van 1749 (1), 1783.
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1 stuk

373 Kaart met de plaats van de zaagmolens te Molendorp, bij het sas 
van Slijkens; kopie naar D. Segher, C.J.Bouuaert, gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije, 1757.

1 stuk

374 Kaart met de stad Torhout, 19de eeuw.
1 stuk

377 Kaart met een boerderij met landerijen en bossen te Beernem, in 
het bezit van J.B. Verhaeghe, gemaakt door J. van de Walle, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1787.

3 stukken

378 Kaart met eigendommen, die deel uitmaken van het goed, Reigerlo
genaamd, te Beernem, van de Heren van Duerne, 19de eeuw.

1 stuk

379 Kaart met de landerijen en leengoederen te Beerst bij Diksmuide, 
in het bezit van J.J. van Zwoede, J. van Vossem, M.E.F. Herman, 
graaf van Humendal, 18de eeuw.

5 stukken

380 Kaart met de landerijen in de heerlijkheid Letuwe in de parochie 
Bikschote, gemaakt door J.B. Vervaecke, 1699.

2 stukken

381 Bundel perceelsgewijze kaarten van de eigendommen van het 
klooster van de Jacobinessen te Brugge, afgeschaft door Jozef II en 
onder de hoede geplaatst van het comité van de Religiekas (1), 
gemaakt door J. van de Walle en J. Rabaut, 1777-1784.

1 omslag

382 Kaart met een leengoed te Brugge, buiten de Ezelpoort, in de 
parochie Sint-Salvator, in het bezit van C. d'Hondt, 1770.

1 stuk

384 Project voor een steenweg, met aanduiding van de onteigeningen 
die moeten uitgevoerd worden tussen Koolskamp en Lichtervelde, 
18de eeuw.

3 stukken

385 Kaarten en plannen van de eigendommen en leengoederen te 
Kortemark, in het bezit van C.J. van der Empt, M.J. Heynderyckx, J. 
Calens, P. Magerman te Brugge, J.C. de Croesere, J. de Wulf, N. 
Ryckewaert, A. Crevit te Kortemark, J. de Jaghere, J. de Ruytere, J. 
Quille, de Clercq in Kortrijk, C. Claeyssone te Handzame, A. 
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Volckaert handelaar te Brugge, H. van de Voorde, P. de Beuckelaere
te Handzame, W. Valcke, P.J. Nollentier te Ichtegem, 18de eeuw.

21 stukken

386 Perceelsgewijze kaart van de heerlijkheid Hallebast in Dikkebus, 
18de eeuw.

1 stuk

387 Kaart met een leengoed te Eernegem, in het bezit van N. De 
Cuupere, burgmeester van Lichtervelde, 18de eeuw.

1 stuk

388 Kaart van de eigendommen van de kerk van Gits, 1779.
1 stuk

389 Kaarten met de landerijen die moeten opgenomen worden in de 
steenweg van Gits naar Torhout tot aan de verbinding met de weg 
van Langemark, 18de eeuw.

2 stukken

391 Kaart met een boerderij te Gits, op de steenweg van Roeselare 
naar Torhout, in het bezit van de heer Viennelet, oud ontvanger-
generaal te Brugge, gemaakt door B.J. van de Walle, oud gezworen 
landmeter en griffier te Gits; bijgevoegd: kleine kaarten, 
documenten, 1809.

23 stukken

392 Kaart met twee boerderijen te Gits, op de kruising van de weg van 
Brugge naar Menen en de weg naar Ieper, in het bezit van de 
chirurg Cornelis van Biesbrouck en zijn zuster te Brugge 
(bijgevoegd: een metingsakte), 1810.

2 stukken

393 Kaart met bossen te Gits, in het bezit van Baron Triest, 
burgemeester van het Brugse Vrije, 1779.

1 stuk

394 Kaart met een leengoed bestaande uit een hofstede en landerijen 
te Gits, in het bezit van Maximilien de Ghellinck, 1783 (1).

1 stuk

395 Kaarten en schetsen van verscheidene eigendommen, in de 
heerlijkheid Wijnendale te Gits, meer in het bijzonder van een 
boerderij gelegen langs de steenweg van Roeselare naar Torhout, 
in het bezit van P. Lietaert, priester te Varsenare, 1778 (1).

3 stukken

397 Kaart met een boerderij en landerijen te Handzame, bewoond door 
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de weduwe Dumolin, in het bezit van P. Van Tomme, 18de eeuw.
2 stukken

399 Perceelsgewijze kaarten van gedeelten van het bos van Houthulst, 
in het bezit van zijne Majesteit, met het oog op de verkoop van 
hout van het bos, gemaakt door A. de Haenne en G. van der 
Ghinst, landmeters, 1755- 1780.

46 stukken

400 Kaart met landerijen te Ichtegem, in het bezit van de griffier van 
der Espt, 18de eeuw.

4 stukken

401 Kaart met de landerijen en leengoederen te Langemark, in het 
bezit van J.F. de Coene, J.L. van der Meersch en J. Vuylsteke, 1803.

4 stukken

402 Kaart met de landerijen van de Kartuizers van Brugge, gelegen te 
Leke, in de watering van Vladslo-Ambacht, 1760.

1 stuk

403 Kaart met de landerijen die moeten opgenomen worden in het 
project voor een steenweg, die Lichtervelde met de steenweg van 
Torhout naar Roeselare verbindt, 1774.

2 stukken

404 Project van de steenweg die Lichtervelde verbindt met de 
steenweg van Torhout naar Roeselare, gemaakt door J. Van de 
Walle, landmeter, 1763.

2 stukken

405 Figuratieve kaart van een deel van parochie Lichtervelde, 1803.
1 stuk

406 Project voor verbetering van de weg van Lichtervelde naar 
Roeselare, 18de eeuw.

1 stuk

407 Project van een steenweg die door de parochie Lichtervelde loopt, 
18de eeuw.

1 stuk

408 Kaart met de heerlijkheden Pausschen en het Vyverschen te 
Lichtervelde, 18de eeuw.

1 stuk

409 Kaarten met landerijen te Lichtervelde en Torhout, eind 18de-begin 
19de eeuw.
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1 omslag

410 Kaarten met leen- en achterleengoederen in de heerlijkheid 
Merkem, in de kouter van Merkem, de broeken van Knokke en de 
Driegrachten, enz., 18de eeuw.

1 stuk

411 Kaart met een boerderij en landerijen te Moerkerke, in het bezit 
van Baron Fr. Triest, gemaakt door J. Suvat, 18de eeuw.

1 stuk

414 Kaart met het leengoed van Jean Nicolas Cruydt te Roeselare, 
buiten de muren op de weg van Ieper, 18de eeuw.

1 stuk

415 Kaart met landerijen te Ruddervoorde i.v.m. een betwisting tussen 
Augustin Simoens en Augustin Hoelemeersch, 1772.

1 stuk

416 Kaart met een leengoed van de Heer en Mevrouw Jacques Bervoet 
in de parochie Sint-Catherinekapelle in Pervijze, 1757.

2 stukken

417 Kaart met de heerlijkheden van den Berghe in Sint-Joris, het 
Suikerbakkersbos te Beernem en met andere eigendommen van 
Baron Triest, 1787.

13 stukken

418 Kaart met de landerijen die moeten onteigend worden, wegens de 
aanleg van de steenweg van Steenbrugge naar Oostkamp, 
gemaakt door C. Verhage, C. Lakens, 1750.

1 stuk

419 Figuratieve kaart met kasteel, landerijen en bijhorigheden in 
Zwevezele, in het bezit van Louis François van Haveskercke, 
burggraaf van Watervliet, met aanduiding van de gebruikers, 18de 
eeuw.

1 stuk

420 Kaarten m.b.t. de eigendommen van Pierre van Huylenbroeck en N.
de Cuupere, gelegen in de heerlijkheid het Pausschen te 
Zwevezele, 1764-1789.

4 stukken

423 Kaarten van verschillende beginnen in de heerlijkheden Ogierlande
en Cringen te Torhout, 18de eeuw.

1 stuk
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424 Kaarten en documenten m.b.t. de eigendommen van P.J.A. Moke, C.
Braeckman, Ed. de Potter van Gent (1811), 18de-19de eeuw.

19 stukken

425 Schetsen en documenten m.b.t. de landelijke, onteigende 
leengoederen in de streek van Torhout, Diksmuide en te Merkem, 
van Jonker Ph. Happaert van Antwerpen en de Heer Tack, griffier 
van Nieuwkapelle, 18de eeuw.

1 stuk

426 Kaart van een boerderij en landerijen gelegen te Werken, in de 
gehuchten genaamd Barsdamme en Bethoostersche Broeken, 18de
eeuw.

3 stukken

437 Kaarten, schetsen en documenten i.v.m. het leengoed het Hof te 
Zarren, in bezit van Anne Marie Victoire Ancheman, religieuze te 
Brugge, 1761.

1 stuk

438 Plannen voor de inrichting en restauratie van de Poortersloge 
(Rijksarchief) te Brugge, gemaakt door L. de la Censerie, architect, 
n?1-3, 1897.

3 stukken

439 Plannen voor de inrichting en restauratie van de Poortersloge 
(Rijksarchief) te Brugge, gemaakt door L. de la Censerie, architect, 
n?4-6, 1897.

3 stukken

440 Plannen voor de inrichting en restauratie van de Poortersloge 
(Rijksarchief) te Brugge, gemaakt door L. de la Censerie, architect, 
n?7-11, 1897.

3 stukken

441 Plannen voor de inrichting en restauratie van de Poortersloge 
(Rijksarchief) te Brugge, gemaakt door L. de la Censerie, architect, 
n?12-14 en 18, 1897.

3 stukken

442 Plannen voor de inrichting en restauratie van de Poortersloge 
(Rijksarchief) te Brugge, gemaakt door L. de la Censerie, architect, 
n?15-17, 1897.

3 stukken

443 Kaart van graafschap Vlaanderen, gemaakt door Mattheus 
Soutterus, Augsburg, 17de eeuw.

1 stuk
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444 Kaart met de haven van Oostende, ?1800.
1 stuk

445 Tekening met de kunstwerken voor de aanleg van de weg ten 
noorden van de kanalen tussen Nieuwpoort en Oostende, 19de 
eeuw.

1 stuk

446 Perceelsgewijze kaart van het schependom Blankenberge, 18de 
eeuw.

1 stuk

447 Figuratieve kaart met de grenzen tussen het Brugse Vrije, het 
Kanunnikse van Brugge en de stad Blankenberge, gemaakt door J.F.
Lammens, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1770.

1 stuk

448 Figuratieve kaart van het schependom Blankenberge, met 
aanduiding van de eigenaars, gemaakt door F. Verplancke en P. 
Gilliodts, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1752-1753.

1 stuk

449 Project voor de uitwisseling van gronden tussen de stad 
Blankenberge en de parochie Uitkerke in het Brugse Vrije, gemaakt
door J. Verplancke, P. Gilliodts, 1753.

1 stuk

450 Project voor de uitwisseling van gronden tussen de stad 
Blankenberge en de parochie Uitkerke in het Brugse Vrije, gemaakt
door J. Verplancke, P. Gilliodts, 1753.

1 stuk

451 Kaart van de stad Blankenberge, met aanduiding van sommige 
eigendommen en cijnsgronden, in het bezit van Michel van der 
Plancke, gemaakt door F. Verplancke, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1697.

2 stukken

452 Kaart met de goederen, erven en onroerende goederen in de stad 
en het schependom Blankenberge en in de parochie Uitkerke, in 
het bezit van de kerk en het gasthuis van Blankenberge, gemaakt 
door J.A. Laurens, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1769.

1 stuk

453 Figuratieve kaart met de cijnslanden, in het bezit van de prins van 
Croy, heer van Uitkerke, in de stad en watering van Blankenberge, 
gemaakt door L. Van der Poorte, gezworen landmeter van het 
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Brugse Vrije, 1771.
1 stuk

454 Kaart van de stad Brugge en zijn schependom, gemaakt door 
Lammeire, 1762.

1 stuk

455 Project voor de aanleg van een nieuwe stenen brug, in het bastion 
te Brugge, ter verbetering van de buitenvesten en de verplaatsing 
van de steenweg aan de Smedenpoort, gemaakt door J. Drubbele, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 stuk

456 Plan van het handelsdok en het fort Lapin te Brugge, 1782.
1 stuk

457 Plan van het handelsdok en het fort Lapin te Brugge, 1782.
1 stuk

458 Kaart met het oefenplein voor het garnizoen van Brugge, gemaakt 
door J.F. Verhofstadt, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1788.

1 stuk

459 Kaart met de stad Sluis; kopie gemaakt naar L. Paardekoper, 1825.
1 stuk

460 Kaart met de nieuwe polder van Sint-Catherine bij Oostende, met 
een kaart van de stad, het sas van Slijkens, de haven, en de 
aanduiding van de schorren en schorrelanden, de omstreken en de 
Gauwelosekreek, 18de eeuw.

1 stuk

461 Figuratieve kaart met de zaagmolens in Molendorp bij het sas van 
Slijkens; kopie naar D. Seghers, C.J. Bouuaert, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, gemaakt door P. Gilliodts, 1757.

1 stuk

462 Geometrische kaart met de omstreken van het sas van Slijkens bij 
Oostende, gemaakt door Gilliodts, Van de Male, 1811.

1 stuk

463 Kaart met het groot en klein schependom in de gemeente 
Oudenburg, gemaakt door Gerbaulet, 1823.

1 stuk

464 (Pre-)Kadastrale kaart van Sint-Michiels, sectie A, 19de eeuw.
2 stukken
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465 Figuratieve kaart met de dijk van Blankenberge, tussen Sint-
Pieters-op-de-Dijk en Blankenberge, gemaakt door Jacques Lootyns,
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1717.

1 stuk

466 Figuratieve kaart met de wegen die Brugge met Blankenberge 
verbinden, gemaakt door P.A. Nollet, 1721.

1 stuk

467 Kaart met de dijk van Blankenberge, tussen Blankenberge en Sint-
Pieters-op-de-Dijk, met het oog op de aanleg van een steenweg, 
18de eeuw.

1 stuk

468 Figuratieve kaart met de nieuwe steenweg tussen Blankenberge en
Sint-Pieters-op-de-Dijk, gemaakt door F. Verplancke, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1733.

1 stuk

469 Figuratieve kaart met het project van de steenweg van 
Blankenberge, van aan de herberg het Vrije tot aan Sint-Pieters-op-
de-Dijk, met aanduiding van de gelanden, 1723.

1 stuk

470 Kaart met de nieuwe steenweg van Sint-Pieters-op-de-Dijk naar 
Blankenberge, aangelegd in 1723, 18de eeuw.

1 stuk

471 Project met de steenweg van Blankenberge naar Sint-Pieters-op-de-
Dijk, 1723.

1 stuk

472 Kaart met de weg vanaf de Grote Markt van Brugge naar 
Blankenberge, met aanduiding van de gelanden over een groot 
gedeelte van het traject tussen Uitkerke en Sint-Pieters-op-de-Dijk 
en van de wegen die erop uitkomen, 19de eeuw.

1 stuk

473 Figuratieve kaart met een deel van de jokwegen (1), vanaf de 
Doorensbrug bij de herberg de Strooien Haan tot de boerderij van 
Valentin Stappens, met aanduiding van de ontworpen steenweg en 
de gelanden, gemaakt door J. Drubbele, gezworen landmeter, 
1769.

1 stuk

474 Project voor de verbetering en de bestrating van de weg van 
Brugge, vanaf het fort Lapin tot Westkapelle, 18de eeuw.
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1 stuk

475 Kaart met het kanaal van Gent naar Oostende over Brugge 
(gegraven in 1613), met de Lieve en de streek ten noorden tot aan 
Blankenberge en Eeklo inbegrepen; naar de kaart van Gerard 
Harenbandt van 1615, gemaakt door Lameire, gezworen landmeter
van het Brugse Vrije, 1763.

1 stuk

476 Figuratieve kaart met het kanaal van Brugge naar Oostende, met 
het fort van Sint-Filips, het sas van Slijkens, bruggen, duikers, 
waterlopen, enz., gemaakt door P.A. Nollet, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, 1722.

1 stuk

477 Kaart met het kanaal van Brugge naar Sluis, tussen het fort Sint-
Donaas en de eigendom Bekaf, met de landerijen gelegen op de 
oude bedding van het Zwin, de Zoutevaart genaamd, na 1664.

1 stuk

478 Kaart met de duinen en de kustverdediging, tussen Oostende en de
grens van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 18de 
eeuw.

1 stuk

479 Figuratieve kaart met de doorbraak van de Graafjansdijk of 
weerdijk, in de parochies Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Sint-
Kruis-buiten-Aardenburg, met de nog overstroomde landerijen en 
niettegenstaande de indijking van de polders Beoostereede (1651),
de Generale Vrije Polder (1652), en de Haantjesgatpolder (1698 en 
1750), gemaakt door J.A. Laurens, P.J. d'Herbe, gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije, 1761.

1 stuk

480 Kaart met de Sint-Pietersdijk, tussen Lapscheure en de dijken van 
de watering van Moerkerke-Noord-over-de-Lieve (1), gemaakt door 
J. d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1737.

1 stuk

481 Kaart met de omstreken van het fort Sint-Donaas, tussen de sluis 
van de watering van Groot-Reigarsvliet en de stad Sluis, ?1630.

1 stuk

482 Kaart met de koninklijke vesting van Sint-Donaas, met de toestand 
van de drie sluizen van Groot-Reigarsvliet te Lapscheure, 
Moerkerke en Sint-Kruis, gemaakt door J. Lobbrecht, ingenieur, 
1701.

1 stuk
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483 Kaart van het fort Sint-Donaas met de waterlopen die het 
domineerde, 18de eeuw.

1 stuk

484 Figuratieve kaart met de Vrije Polder te Bredene, gemaakt door J.B.
Maelstaf, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1741.

1 stuk

485 Perceelsgewijze kaart van de polder Beoostereede, met de 
afbakening van de grenzen van de Haantjesgatpolder en de 
Generale Vrije Polder; kopie naar een kaart van F. d'Herbe van 
1730, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 19de eeuw.

1 stuk

486 Kaart met de oude polder van Zandvoorde, de nieuwe polder van 
Zandvoorde ingedijkt in 1700, de Sint-Catherinepolder opnieuw 
ingedijkt in 1746, de schorre tussen de kreek en het kanaal van 
Brugge, de Keygnaert en de Gauwelose, met de dijken en de 
overstroomde landerijen aan de kant van Snaaskerke en Stene; 
naar een kaart van P.A. Nollet van 1717, vernieuwd door J.B. 
Maelstaf en C.J. Bouuaert, gezworen landmeters van het Brugse 
Vrije, 1755.

1 stuk

487 Kaart met de polder van Zandvoorde; kopie naar C.J.A. Pulinx, P. 
Gilliodts en J.A. Laurens, gemaakt door L.F. van de Pitte, 1801.

1 stuk

488 Kaart met de polder van Zandvoorde; gecollationeerde kopie naar 
een kaart van P.A. Nollet uit de 18de eeuw, die bewaard werd in het
landhuis van het Brugse Vrije, gemaakt door P. Gilliodts, J.A. 
Laurens en J. Drubbele, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 
1720.

1 stuk

489 Kaart met de verschillende polders, in de gemeenten Oudeman, 
Sint-Margriete en Watervliet, beschut door de dijk van de Generale 
Vrije Polder (Krakeelpolder, Oudemanspolder, Jonkvrouwpolder, 
Sint- Jeronimuspolder, Sint-Janspolder, Sint-Lievenspolder, Sint-
Kruispolder, Roeselarepolder), 19de eeuw.

1 stuk

490 Perceelsgewijze kaart met de polder van Zandvoorde, met 
aanduiding van de eigenaars, 18de eeuw.

1 stuk

491 Kaart met de polders van Sint-Margriete, Sint-Kruis, Roeselare, 
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Sint-Jan, opgenomen in de Generale Vrije Polder, met de bestaande
afwatering, gemaakt door P.J. d'Herbe, gezworen landmeter van het
Brugse Vrije, 1777.

1 stuk

492 Figuratieve kaart met de landerijen van de proosdij, 
gehypothekeerd ten voordele van de spijker van Zijne Majesteit, 
ingesloten in de Sint-Catherinepolder bij Oostende, gemaakt door 
L. Heems, J. Marissael, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 
1784.

1 stuk

493 Kaart met aanduiding van de eigenaars van de kleine polder, 
saspolderken of gouverneurspolderken genaamd, dicht bij het fort 
Sint-Filips bij Oostende; kopie naar F. Verplancke, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1749.

1 stuk

494 Kaart met aanduiding van de eigenaars van het Potterijepolderken, 
ingedijkt in 1634, langs de Gauwelose of Keygnaertkreek, gemaakt 
door J. Drubbele, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1776.

1 stuk

495 Perceelkaart met aanduiding van de eigenaars van de 
Bentillepolder, opnieuw ingedijkt in 1656, met een deel van de 
polder van Sint-Jan-in-Eremo, in het ambacht IJzendijke; 
gecollationeerde kopie naar Jean d'Herbe van 1731, gemaakt door 
J.A. Laurens, 1761.

1 stuk

496 Perceelkaart met aanduiding van de eigenaars van de 
Beoostereedepolder (1); gecollationeerde kopie naar J. Plancke van 
1690, gemaakt door P.J. d'Herbe, 1758.

1 stuk

497 Figuratieve kaart met Brandkreek of Soetelaersgeul, buiten de 
dijken van de Generale Vrije Polder op het ogenblik van zijn 
bedijking in 1652, tussen de Sint-Lievenspolder in de parochie Sint-
Margriete en de kreek Joefrouwgat of Passegeul genaamd; kopie 
naar kaarten van Jean Manteau (1) van 1663, Jean d'Herbe van 
1728, Pierre J. d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije 
van 1766, gemaakt door J.B. Malfeson, 1767.

1 stuk

498 Plan van een deel van de Brandkreek of Soetelaeregeul, getekend 
met het oog op zijn indijking, 1775.

1 stuk
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499 Kaart van de Brandkreekpolder, bedijkt in 1775, met aanduiding 
van de eigenaars, na 1775.

1 stuk

500 Perceelsgewijze kaart van de Generale Vrije Polder, op het 
grondgebied van Zijne Majesteit; gecollationeerde kopie naar 
François Lobberechts en Jean d'Herbe, gezworen landmeters van 
het Brugse Vrije van 1713, gemaakt door J.A. Laurens, 1761.

1 stuk

501 - 999

501 - 999
501 Kaart met de Generale Vrije Polder tussen de Passegeulkreek, 

Coxidegat en Hollandtsgat, met gedeelten van de polders van Sint-
Jans, Sint-Jeronimus, Sint-Anna, Clara, Thibauts en Jonkvrouwgat, 
bedijkt in 1652 en bestaande uit oude polders, zoals de 
Oudemanspolder, Jonkvrouwpolder, Passegeulpolder, Sint-
Jeronimuspolder, Sint-Janspolder, Sint-Lievenspolder, 
Roeselarepolder, Sint-Kruispolder, Sint-Jorispolder, 
Margarethapolder, een deel van de Passegeul- en 
Dierkensteenpolder; kopie naar een kaart van Mogge, 1693, 
gemaakt door J.d'Herbe, 1717.

1 stuk

502 Kaart met aanduiding van de eigenaars van de Gouverneurspolder,
bij Oostende, na het aanleggen van het nieuwe kanaal en sluis, 
met de landerijen opgenomen in het Molendorppolderken, 18de 
eeuw.

1 stuk

503 Kaarten met het 1ste en 2de deel van de Haantjesgatpolder, 
bedijkt respectievelijk in 1698 en 1750, gevormd uit de door de zee
overstroomde gedeelten van de Beoosterpolder, de Sint-Janspolder
en de Roeselarepolder, in de parochies Sint-Margriete en Sint-Jan-
in-Eremo; kopie naar Jean d'Herbe van 1721, Pierre d'Herbe van 
1750, gemaakt door J.F. Lammeire, 1761.

1 stuk

504 Kaart met de bedijking van 1795 van het Klein Pas, bij de stad 
Sluis, gemaakt door J.B. Steenput, landmeter, 1796.

1 stuk

505 Kaart met het Lapscheursche Gat met zijn dijken tussen 
Lapscheure en Middelburg, gemaakt door G.J. Pasman, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1668.

1 stuk

506 Kaart met een kleine polder te Lapscheure, ten noordoosten van de
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nieuwe kerk, bedijkt in 1650 door O. Marissien e.a., opnieuw bedijkt
in 1699 door J. De Maeckere en N. De Lichte, gemaakt door Jean 
Lobbrecht, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1700.

1 stuk

507 Kaart met de Maldegemse Polder te Lapscheure, met aanduiding 
van verschillende polders, bedijkt door particulieren in de loop van 
het tweede kwart van de 17de eeuw; kopie gemaakt door Seghers, 
1752.

1 stuk

508 Perceelsgewijze kaart van de Maldegemse Polder, gemaakt door 
Donche, 1777.

1 stuk

509 Perceelsgewijze kaart met aanduiding van de eigenaars van de 
Moerlanden, in de parochies Varsenare, Sint-Andries, Meetkerke en 
Houtave, in watering van Blankenberge (1), gemaakt door J.A. 
Laureyns, 1754.

1 stuk

510 Kaart met de Moerlanden in Varsenare, Sint-Andries, Houtave en 
Meetkerke, 17de eeuw.

1 stuk

511 Figuratieve kaart met de Grote en Kleine Moeren in Veurne-
Ambacht, ?1690.

1 stuk

512 Kaart met de watering van Bewestereede, ten noorden en ten 
zuiden van de Sint-Pietersdijk, met aanduiding van de wegen en 
waterlopen, gemaakt door A. Lane, gezworen landmeter, 1653.

1 stuk

513 Kaart met de watering van Bewestereede en bezuiden de 
Mannepat, met de hoek van de stad Aardenburg; kopie naar Fer. 
Pasman van 1688, gemaakt door J.A. Laurens, 1761.

1 stuk

514 Kaart met de toestand van de zeesluizen, die moeten instaan voor 
de afwatering van het Hazegras en de wateringen van Eiensluis, 
Groot-Reigarsvliet en Greveninge, gemaakt door P.A. Nollet, 1726.

1 stuk

515 Kaart met de watering van Eiensluis in Heist, Lissewege, Uitkerke, 
Blankenberge, Sint-Jan-op-den-Dijk, Zuienkerke en Sint-Pieters-op-
de-Dijk, met aanduiding van de boerderijen en waterlopen; kopie 
naar C.J. Bouuaert van 1759, gemaakt door D. Seghers, 1760.
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1 stuk

516 Perceelsgewijze kaart van de Generale Dyckagie, opnieuw bedijkt 
in 1632, met de Maldegemse Polder, delen van de 
Bewestereedepolder en de Sint-Pieterspolder, in de parochies 
Lapscheure, Heile, Moerkerke en Middelburg (1), gemaakt door J. 
d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1735.

1 stuk

517 Perceelsgewijze kaart, met aanduiding van de eigenaars, van de 
Generale Dyckagie, opnieuw bedijkt en in 1682 gevormd uit de 
Maldegemse Polder, een deel van de Bewestereedepolder en de 
Sint-Pieterspolder, in de parochies Middelburg, Heile, Moerkerke en 
Lapscheure (1), kopie naar Jean d'Herbe van 1735, gemaakt door 
L.F. van de Pitte, 1800.

1 stuk

518 Perceelsgewijze kaart van de watering van Greveninge, met een 
kaart van de stad Sluis, 18de eeuw.

1 stuk

519 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van 
de grenzen van de parochies, straten, waterlopen, enz.; kopie 
gemaakt door L.F. van de Pitte, 1799.

1 stuk

520 Figuratieve kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, gemaakt 
door F. Verplancke senior, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1725.

1 stuk

521 Twee kaarten met de Oude Yvene Watering, in Oostburg (1), 17de 
eeuw.

2 stukken

522 Kaart met de toestand van de parochies Sint-Laureins, Sint-Kruis, 
Waterland, Watervliet, Bentillekapelle, met een deel van de polders
van Sint-Jan, Bentille en de Generale Vrije Polder, gemaakt door 
Pierre J. d'Herbe, gezworen landmeter, 1756.

1 stuk

523 Perceelsgewijze kaart met de parochies Sint-Laureins-ten-Blocke, 
Sint-Laureins-in-Eremo en een gedeelte van de parochie Sint-Kruis-
bij-Aardenburg (1), gemaakt door Jean d'Herbe, 1730.

1 stuk

524 Kaart met de watering van 's Heer Baselishoek en de Kerkwatering 
van Oostkerke, met wegen, waterlopen en gebouwen, gemaakt 
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door D. Segher, landmeter, 1765.
1 stuk

525 Kaart met een deel van 's Heer Woutermansambacht, tussen de 
zee, de dijk of zijdelink van de Ieperleet, de dijk of zijdelink van 
Kamerlingsambacht, het fort van Sint-Albert, het zuidwesten van 
Oostende, Bredene, Oudenburg en Snaaskerke, met aanduiding 
van de waterwegen, wegen, kerken, kastelen, molens, enz., ?1700.

1 stuk

526 Kaart met de afwatering van de watering van Slependamme, in 
Eeklo, Lembeke en de heerlijkheid Aveschoot bij Aardenburg, met 
aanduiding van de eigendommen die moeten bijdragen voor het 
onderhoud ervan, gemaakt door Jean Willems, gezworen landmeter
van de Raad van Vlaanderen, 1705.

1 stuk

527 Kaart met de watering Volkaartgote, in Knokke, met aanduiding 
van de waterwegen; kopie naar P. Gilliodts van 1753, 18de eeuw.

1 stuk

528 Kaart met de vier wateringen in Sint-Laureins: de watering van 
Moerhuyse, de Viermaten, de Feye en de Gochelaere; kopie naar 
Pierre J. d'Herbe, gezworen landmeter, 1754, gemaakt door J. van 
Rolleghem, 1818.

1 stuk

529 Perceelsgewijze kaart met de heerlijkheid Buskensambacht in 
Oostkamp, 18de eeuw.

2 stukken

530 Perceelsgewijze kaart met de baronie van Male, 18de eeuw.
1 stuk

531 Kaart met de baronie van Male; kopie naar F. Lobbrecht, Jean 
d'Herbe van 1712, Maelstaf van 1787, gemaakt door J. Van 
Rolleghem, 1822.

1 stuk

532 Uittreksel van de algemene kaart van de heerlijkheid Male, 
gemaakt door Pierre d'Herbe, 1793.

1 stuk

533 Kaart met de toestand van de heerlijkheid Middelburg in 
Vlaanderen, een deel op het grondgebied van de Staten-Generaal 
en een deel op het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1); uittreksel uit een oude kaart, gemaakt door J.D. Deken, 1743.

1 stuk
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534 Kaart met de grenzen van de heerlijkheid Sijsele, aan de kant van 
de stad Brugge; kopie naar een kaart geschilderd door Matthias 
Rycx in 1636, een kaart van Jean Lobbrecht in 1716, gemaakt door 
J.F. Lammeire, 1760.

1 stuk

535 Kaart met de heerlijkheid Tillegem, in de parochie Sint-Michiels; 
kopie naar Parmentier, 1767.

1 stuk

536 Kaart met de Peenelanden in de parochie Wachtebeke, gemaakt 
door Matele, gezworen landmeter, 1710.

1 stuk

537 Kaart met de grenzen van de heerlijkheid Pendrecht ten westen 
van de heerlijkheid West-Barendrecht en ten oosten Carnesse, 
gemaakt door Jean Potter, gezworen landmeter van het Rijnland, 
1589.

1 stuk

538 Kaart met de zeesluizen, dijken, polders en waterlopen die 
uitmonden in de haven van Sluis, gemaakt door Jean Verplancke en
P.A. Nollet, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1727.

1 stuk

539 Kaart met de grenzen betwist tussen de Spaanse Nederlanden en 
de Verenigde Provinciën, tussen de Hont en de stad Sluis; kopie 
naar Désiré J. Sappart van 1665, gemaakt door J.L. Lammeire, 18de
eeuw.

1 stuk

540 Kaart met het noorden van het Brugse Vrije vanaf de kust, tussen 
Blankenberge en het kanaal van Brugge naar Sluis bij het fort Sint-
Donaas; kopie naar François Verplancke van 1715, 18de eeuw.

2 stukken

541 Kaart met de grenzen van het grondgebied, bezet of opnieuw 
ingedijkt door de Staten-Generaal, rond verdedigingspunten op de 
grens van het Brugse Vrije met o.a. Sluis, Aardenburg, fort Sint-Filip
en fort IJzendijke; kopie naar Janssenius van 1618, gemaakt door 
Jacques Lobbrecht, 1657.

1 stuk

542 Kaart met de grenzen van het Brugse Vrije rond Oostende, 
gemaakt door F. d'Hauw, gezworen landmeter van het Brugse Vrije,
1776.

1 stuk
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543 Kaart met de grenzen van het Brugse Vrije en de kasselrij Veurne, 
vanaf de stad Nieuwpoort tot aan het fort Nieuwendamme; kopie 
naar P. de Spot en A. Reyphins, gezworen landmeters van de 
kasselrij Veurne van 1728, gemaakt door Donche, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1777.

1 stuk

544 Kaart met een eigendom te Sint-Kruis, betwist tussen de proosdij 
van O.-L.- Vrouw te Brugge en de heerlijkheid Sijsele, gemaakt door
François Lobbrecht en J. Messiaens, 1690.

1 stuk

545 Perceelsgewijze kaart met aanduiding van de landerijen in het 
schependom Blankenberge (1), gemaakt door F. Verplancke en P. 
Gilliodts, landmeters, 1753.

1 stuk

546 Kaart met landerijen in de parochies Koolkerke en Sint-Gillis bij 
Brugge; kopie naar F. van Marissien van de 17de eeuw, 17de eeuw.

1 stuk

547 Perceelsgewijze kaart van de parochie Hoogstade, met aanduiding 
van de eigenaars en de bewoners, 18de eeuw.

1 katern

548 Kaart met de Noordede, tussen de Strooien Haan en het fort Sint-
Filips, 18de eeuw.

1 stuk

549 Kaart met de IJzer, vanaf het fort Nieuwendamme en het Paard van 
Nieuwpoort, met polders, dijken, waterlopen van de omliggende 
streek; kopie naar Jacques van Ravenbrouck, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije van 1640, Jean Sappaert van 1682, gemaakt 
door Donche, 1777.

1 stuk

550 Kaart met het project voor de uitgraving van het kanaal van 
Duinkerke naar Nieuwpoort, via Veurne, ontworpen door het 
bestuur van de stad en de kasselrij Veurne, 17de eeuw.

1 stuk

551 Kaart met de kleine polders, bedijkt zonder octrooi door 
particulieren tijdens de tweede helft van de 17de eeuw, in de 
watering van de Maldegemse Polder bij Lapscheure, 17de eeuw.

1 stuk

552 Kaart met de kleine polders, bedijkt zonder octrooi door 
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particulieren tijdens de tweede helft van de 17de eeuw, tussen de 
Lieve en de watering van Lapscheure, in de watering van de 
Maldegemse Polder, kopie, 18de eeuw.

1 stuk

553 Kaart van de watering van de Moere bij Meetkerke, gemaakt door 
J.L. Laurens, landmeter, 1754.

1 stuk

554 Kaart van de Generale Vrije Polder met de Brandkreek, 18de eeuw.
1 stuk

555 Kaart met een deel van de Haantjesgatpolder, bedijkt in 1698; 
kopie naar Jean d'Herbe van 1721, J.A. Laurens van 1761, gemaakt 
door J.J. Rabaut, 1801.

1 stuk

556 Perceelsgewijze kaart met de Maldegemse Polder, 18de eeuw.
1 stuk

557 Kaart met de Bewestereedepolder, ten noorden van de Sint-
Pietersdijk, bedijkt in 1690; kopie naar V. Cruyninghen van Sluis 
van 1690, Jean d'Herbe van 1708, gemaakt door J.A. Laurens, 
1761.

1 stuk

558 Kaart met de Vrije Polder te Bredene; kopie naar Ignace Maelstaf 
van de 18de eeuw, gemaakt door P. Gilliodts, 18de eeuw.

1 stuk

559 Kaart met de omstreken van Oostende, gemaakt door A. de 
Villegas, 1629.

1 stuk

560 Kaart met de omstreken van Oostende, om de stad in staat van 
verdediging te brengen (1), 18de eeuw.

1 stuk

561 Kaart met de tiend van de abdij Saint-Quentin-en-Vermandois, aan 
weerszijden van het Zwin tussen Sluis en Damme (1), gemaakt 
door L.J. de Roo, 18de eeuw.

1 stuk

562 Figuratieve kaart met de watering van Blankenberge, met 
aanduiding van wegen, waterlopen, dorpen, kastelen, boerderijen, 
enz., 1674.

1 stuk
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563 Kaart met de watering van Blankenberge, met aanduiding van 
wegen, waterlopen, boerderijen, 1674, met kopies van 1822 en de 
19de eeuw.

2 stukken

564 Kaart met de watering van Blankenberge, met aanduiding van 
waterlopen, wegen, 18de eeuw.

2 stukken

565 Figuratieve kaarten met de watering van Blankenberge, tweede 
helft van de 17de eeuw.

2 stukken

566 Kaart met de verenigde wateringen van s'Heer Baselishoek en de 
Kerkwatering van Oostkerke, met aanduiding van boerderijen, 
wegen, waterlopen, 1764.

1 stuk

567 Topografische kaart met de verenigde wateringen van 's Heer 
Baselishoek en de Kerkwatering van Oostkerke, in Oostkerke, 
Hoeke en Monnikerede, na 1765.

1 stuk

568 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van 
wegen, waterlopen, boerderijen; kopie naar een oude kaart, 
gemaakt door Rolleghem, 1817.

1 stuk

569 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, 18de eeuw.
1 stuk

570 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van 
wegen, waterlopen, boerderijen, gemaakt door S. Lucq, begin 19de
eeuw.

1 stuk

571 Kaart met de watering van Eiensluis, met aanduiding van wegen, 
waterlopen, boerderijen en de grenzen van de parochies, 1788.

1 stuk

572 Kaart met de wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, met 
aanduiding van wegen, waterlopen, enz., 17de eeuw.

1 stuk

573 Kaart met de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, tussen 
de Zeedijk, het kanaal van Brugge naar Oostende en de wateringen
van Romboutswerve, 's Heer Baselishoek, de Kerkwatering van 
Oostkerke, Greveninge, Volkaartsgote en Blankenberge, met 
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aanduiding van dorpen, banen, waterlopen; kopie naar François 
Lobberechts en François Verplancke, 1756.

1 stuk

574 Kaart met de wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet (1), 
17de eeuw; kaart in eigendom van J.A. Laurens, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1766.

1 stuk

575 Kaart met de Lucietiend in Lapscheure, in bezit van de abdij van 
Saint-Quentin-en-Vermandois, gemaakt door François Lobberecht 
en François Verplancke, gezworen landmeters van het Brugse Vrije,
1706.

1 stuk

576 Figuratieve kaart met een tiend, in het bezit van de Sint-Pieterabdij
te Gent, in de parochies Beerst en Vladslo (1), gemaakt door 
Nicolas Kemele, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1742.

2 stukken

577 Kaart met het Bavendammetiend in Handzame, 17de eeuw.
1 stuk

578 Kaart met een boerderij en landerijen, in het bezit van het klooster 
van Kartuizers van Brugge, te Lapscheure in de Sint-Jobspolder en 
de Sint-Pietersdyckage, gemaakt door Jean Lobbrecht, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije (1), 1715.

1 stuk

579 Kaart met een boerderij en landerijen te Oudenburg en 
Zandvoorde, bewoond door Corneille van Beste, in de watering van
's Heer Woutermansambacht, eigendom van de Kartuizers te 
Brugge, gemaakt door Jean Lobbrecht, gezworen landmeter van 
het Brugse Vrije, 1717.

1 stuk

580 Kaart met een boerderij en landerijen in de Maldegemse Polder, in 
de parochies Lapscheure, Moerkerke en Heile, in het bezit van de 
Kerk van Lissewege, gemaakt door J. Verplancke, 18de eeuw.

1 stuk

581 Kaart met de toestand van de landerijen in de omgeving van 
Bredene, in het bezit van de priorij van Bredene, gemaakt door 
Charles Lootyns, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1706.

1 stuk

582 Kaart met een boerderij en landerijen te Vladslo en Beerst, in het 
bezit van Charles Eendero, heer van Camarde, ten Doorne, enz., 
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gemaakt door Jean Sappaert, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1684.

1 stuk

583 Kaart met een boerderij en landerijen te Klemskerke, in de watering
van Blankenberge, in het bezit van François de Brou, causa uxoris 
Marie-Jeanne Verhouwe, gemaakt door Jean Lobberecht, gezworen 
landmeter, 1706.

1 stuk

584 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Klemskerke en Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het 
bezit van Jonker André du Bois, gemaakt door P. Gilliodts, gezworen
landmeter van het Brugse Vrije, 1749.

1 stuk

585 Perceelsgewijze kaart met een kasteelgoed, in de watering van 
Groot-Reigarsvliet, in de parochies Koolkerke, Dudzele en 
Oostkerke, in het bezit van Emmanuel de Mey, heer van Herdersen,
gemaakt door Jean Lobbrechts, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1715.

1 stuk

586 Perceelsgewijze kaart met de landerijen te Knokke, in de 
wateringen van Groot-Reigarsvliet en Volkaartsgote, in het bezit 
van Baron Ch. E. de Croeser de Berges (1), gemaakt door F. d'Hauw
en François d'Hauw junior, 1791.

1 stuk

587 Perceelsgewijze kaart met twee boerderijen en landerijen te 
Knokke, in de wateringen van Groot-Reigarsvliet en Volkaartsgote, 
in het bezit van Jean de Maeker; kopie naar Maelstaf van 1764, 
gemaakt door Lucq, 1817.

1 stuk

588 Kaart met een boerderij en landerijen te Langemark, in de 
heerlijkheden Watervliet en Filliets, in het bezit van de Heer van 
Camarde, ten Doorne, enz., gemaakt door Jean Sappaert, gezworen
landmeter van het Brugse Vrije, 1685.

1 stuk

589 Kaart met de eigendommen van Pierre Adrien Lespée, in parochies 
Lissewege en Zuienkerke, in de watering van Eiensluis, gemaakt 
door Jacques Lootyns, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1710.

1 stuk

590 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
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Lissewege, gehucht Zwankendamme, in de watering van Eiensluis, 
in het bezit van N. de Peelaert, heer van Westhove, gemaakt door 
G.F. Maelstaf, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 18de 
eeuw.

1 stuk

591 Perceelsgewijze kaart van het goed, ten Blauwen Huysse genaamd,
in de parochie Moerkerke, binnen het graafschap Middelburg en in 
de watering van Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve, in het bezit van 
Guillaume Haecke, gemaakt door J.B. Maelstaf, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1742.

1 stuk

592 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Moerkerke, graafschap Middelburg, in het bezit van Ignace 
Anchmant, kannunik van Sint-Salvator te Brugge, gemaakt door 
François Verplancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1714.

1 stuk

593 Kaart met bossen en landerijen te Oostkamp en Waardamme, in 
het bezit van de Vooght, 1750.

1 stuk

594 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Oostkerke,
in verschillende wateringen, in het bezit van en bewoond door 
Pierre de Clerck, gemaakt door J.J. Rabaut, gezworen landmeter van
het Brugse Vrije, 1778.

1 stuk

595 Kaart met de goederen die behoren tot het kasteelgoed, Nieuburch 
genaamd, te Oostkamp (1), in het bezit van Jean Neits, gemaakt 
door Jacques Lobberecht, 1665.

1 stuk

596 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Dudzele 
en Ramskapelle, in de watering van Groot-Reigarsvliet, in het bezit 
van Nicolaas van Thorien, gemaakt door François Lobberecht, 
1689.

1 stuk

597 Kaart met een boerderij en landerijen te Ramskapelle, in de 
wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet (1), in het bezit van 
Ignace de Corte, gemaakt door François Verplancke, 1719.

1 stuk

598 Kaart met landerijen die toebehoren aan het kasteel Steenkens, in 
het bezit van Philippe Van de Walle en gelegen te Sint-Andries, 
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gedeeltelijk in de heerlijkheid Sijsele (1), gemaakt door F.J. 
Everaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1713.

1 stuk

599 Kaart met een boerderij met een mote en landerijen in de 
parochies Sint-Kruis en Sint-Catherine-buiten-Brugge, in de 
heerlijkheid Sijsele, in het bezit van N. Steelant, gemaakt door Jean
Lobbrecht, 1700.

1 stuk

600 Kaart met weiden te Sint-Catherine-bij-Damme, in de watering van 
de Broek, in het bezit van Jonker Jacques Leernoudt, gemaakt door 
J. Plancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1660.

1 stuk

601 Kaart met een boerderij en landerijen te Sint-Pieters-op-de-Dijk, in 
het bezit van Charles Guillaume Potvliet, gemaakt door François 
Lobberecht, 1691.

1 stuk

602 Kaart met een boerderij en landerijen te Sint-Pieters-op-de-Dijk, in 
de wateringen van Blankenberge en Eiensluis, in het bezit van 
Josse de la Villette, gemaakt door François Lobberecht, 1691.

1 stuk

603 Kaart met een boerderij en landerijen in de parochie Sint-Michiels, 
gedeeltelijk in de heerlijkheid Sijsele, in het bezit van Josse de la 
Villette, gemaakt door François Lobberecht, 1699.

1 stuk

604 Kaart met een boerderij en landerijen te Stalhille, in de watering 
van Blankenberge (1), in het bezit van Thomas de Hoedt, gemaakt 
door I.J. Everaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1715.

1 stuk

605 Kaart met leengoed te Stalhille, in het bezit van Juste van over 
Dyle, gemaakt door P.C. Reniers, 1720.

1 stuk

606 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Stene (1), 
in het bezit van François Joseph Rompe, gemaakt door Ferd. 
Maryssael, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1760.

1 stuk

607 Kaart met de landerijen te Stalhille, in de watering van 
Blankenberge, in het bezit van Pierre Moentack, gemaakt door 
François Verplancke, gezworen landmeter, 18de eeuw.

1 stuk
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608 Perceelsgewijze kaart met een boerderij te Stalhille, in de watering 
van Blankenberge, in het bezit van Jonker Marc de Arrasola Onate, 
heer van Zuytcote, Menswalle, enz., gemaakt door J.J. Rabaut, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1788.

1 stuk

609 Perceelsgewijze kaart met een boerderij in de Doornstraat te 
Sijsele, in het bezit van Josse de la Villette, gemaakt door J. 
Plancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1687.

1 stuk

610 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Uitkerke, in de watering 
van Eiensluis, in het bezit van Jacques Ackaert en V. Mantels, 1725.

1 stuk

611 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in de 
parochies Uitkerke en Sint-Jan-op-den-Dijk, in de watering van 
Eiensluis, in het bezit van Louis Pellaert, gemaakt door François 
Verplancke, begin 18de eeuw.

1 stuk

612 Kaart met een eigendom van Jean Lybaert in de parochie 
Wenduine, binnen de watering van Blankenberge, gemaakt door J.F.
Maelstaf, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1745.

1 stuk

613 Kaart met een eigendom te Wenduine, binnen de watering van 
Blankenberge, in het bezit van de erfgenamen van Gilles Vlietinck, 
Charles Willays, 1666.

1 stuk

614 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in 
Westkapelle, in het bezit van Jonker Charles Woutters, gemaakt 
door François Verplancke, landmeter, 1725.

1 stuk

615 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Westkapelle, binnen de watering van Groot-Reigarsvliet, in het 
bezit van de erfgenamen van Jean de Vooght, gemaakt door 
François Verplancke, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1719.

1 stuk

616 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Westkerke, binnen de watering van Gistel-Ambacht, in het bezit 
van Jonker Jean Wouters, gemaakt door J. Verplancke, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1721.
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1 stuk

617 Kaart met een eigendom in de parochie Zandvoorde, binnen de 
Blankenbergse Polder, in het bezit van Jonker Jacques de Cornelis, 
gemaakt door J.J. Everaert, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1738.

1 stuk

618 Kaart met de omstreken van Antwerpen, met aanduiding van 
forten, polders, overstroomde gebieden, gemaakt door P Styven, 
P.B. Bouttats, 1749.

1 stuk

619 Kaart met het kasteel en het park van de Hertog van Brabant te 
Tervuren, met zicht op de stad, 17de eeuw.

1 stuk

620 Uittreksels van het kadastrale kaart van de gemeente Heile, met 
aanduiding van de eigendommen van Baron Jean Jacques van 
Zuylen van Nyevelt, gemaakt door A. Steyaard, landmeter, 1846.

6 stukken

621 Kaart met een boerderij en landerijen buiten Gravezande, in de 
Moerdijk, gemaakt door Laurent Akersloot, gezworen landmeter, 
1670.

1 stuk

622 Kaart met een weide in het Nieulant bij Gravezande, gemaakt door 
Floris Jacobesoon Resty, landmeter, 1629.

1 stuk

623 Kaart met landerijen in het ambacht de Hasaertwoude, aan de 
Hoge Ringdijk, gemaakt door Jean Pieterssoon Don, landmeter van 
het Rijnland, 1633.

2 stukken

624 Kaart met twee percelen land aan de Hoge Ringdijk, gemaakt door 
Jean Pieterssoon Don, landmeter van het Rijnland, 1633.

1 stuk

625 Kaart met een boerderij en landerijen in het Heinkensantse, in het 
Nieuwlandse-Ambacht, gemaakt door Gommerus Klap, landmeter 
van de provincie en het graafschap van Zeeland, 1741.

1 stuk

628 Kaart van de wateringen van de Broek en Moerkerke-Zuid-over-de-
Lieve, gemaakt door Pieter Pourbus, 1574 (1).

1 stuk
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629 Plannen voor de restauratie van de Poortersloge (Rijksarchief) te 
Brugge, gemaakt door architect de la Censerie, 1903.

3 stukken

630 Plannen voor de restauratie van de Poortersloge (Rijksarchief) te 
Brugge, gemaakt door architect de la Censerie, 1903.

3 stukken

631 Kaart in vogelvlucht met de loop van het Zwin stroomafwaarts van 
Brugge, naar het schilderij van Somsée, dat zich nu bevindt in het 
archeologisch museum van Brugge, lithografie van Van de Vyvere, 
Petit, 1902.

1 stuk

632 Topografische kaart met het net van waterwegen tussen Gent en 
Brugge, 18de eeuw.

1 stuk

633 Kaart met het Brugse Vrije, met aanduiding van de lokaliteiten 
waarlangs wachten moeten geplaatst worden om de doorgang van 
vee te beletten, tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

634 Perceelsgewijze kaart met de parochies Sint-Laureins-ten-Blocke en
Sint-Kruis-bij-Aardenburg, op het grondgebied van Zijne Koninklijke 
Hoogheid (1), gemaakt door Jean d'Herbe, landmeter, 1730.

1 stuk

635 Tekeningen van kasten, stijl Louis XV, s.d.
1 stuk

637 Uittreksel van de figuratieve kaart met de gemeente Warneton, 
sectie Houplines, eerste helft van de 19de eeuw.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

638 Kaart met de steenwegen van Torhout naar Roeselare, Menen en 
gedeeltelijk van Brugge naar Kortrijk, 18de eeuw.

1 stuk

639 Kaart met de nauwe straat te Aartrijke, met aanduiding van de 
gelanden, 1783.

1 stuk

640 Kaart met de baan die Koekelare met de Moerdijk verbindt en die 
de Leugenboomstraat werd genoemd, gemaakt door J.B. Muuls, 
1771.
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1 stuk

642 Kaart met de omgeving van de Watergang, het Zwin, de steenweg 
en het voetpad van Klemskerke, gemaakt door Jacques Lootyns, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1702.

1 stuk

643 Fragmentaire kaart van de Diksmuidse heerweg in Aartrijke, met 
het oog op verbeteringen, gemaakt door J. Verplancke, landmeter, 
1784.

1 stuk

645 Kaart met Koekelare, Moere, de Warebrug in Eernegem en 
Mitswege op de steenweg naar Diksmuide, ten oosten van 
Diksmuide (1), gemaakt door Georges Kon. en G. Pasman, 1666.

1 stuk

646 Kaart met de baan die Knesselare verbindt met het kanaal van 
Gent naar Brugge, bij de Durme te Zomergem, in het Brugse Vrije 
en de kasselrij Gent, 18de eeuw.

1 stuk

647 Kaart met de steenweg te Kortrijk in het Brugse Vrije, ten gevolge 
van een keizerlijk toelating in 1788, tussen de steenweg van Leke 
en de steenweg van Diksmuide naar Wijnendale via Keiem, 1789.

1 stuk

648 Kaart met een deel van de zogenaamde Oude Gentweg tussen 
Zomergem en Knesselare, met het oog op de verbetering en het 
plaveien in 1787 bevolen, na 1787.

1 stuk

649 Kaart met de baan van Sint-Laureins naar Balgerhoeke, met het 
oog op het plaveien op kosten van het Brugse Vrije, tweede helft 
18de eeuw.

1 omslag

651 Project om de steenweg te laten doorlopen tussen de Vijfwegebrug 
op de Noordede te Vlissegem en het sas van Slijkens via 
Klemskerke en Bredene, gemaakt door J.A. Laurens, H.R. d'Hoedt, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

652 Kaart met de situatie van Oostende en haar haven tot aan het 
kanaal bij de zaagmolens, tweede helft 18de eeuw.

1 stuk

653 Kaart met het kanaal van Brugge naar Gent, einde 18de eeuw.
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1 stuk

654 Plattegrond en profiel van het kanaal van Nieuwpoort, tussen het 
sas aan de Rattevalle en het Provinciesas bij Nieuwpoort, tweede 
helft 18de eeuw.

1 stuk

655 Kaart met de sluizen bij Nieuwpoort en de waterlopen die daar in 
de IJzer uitmonden, gemaakt door Jacques de Pottere, Jean 
Marscho, en Mathieu Avegheer, 1662.

1 stuk

656 Kaart met de IJzer en het kanaal van Ieper, met aanduiding van de 
oude sluizen die instaan voor de afwatering van Nieuwpoort en met
de rechttrekking van Nieuwendamme door de Ieperlingen, tweede 
helft 17de eeuw.

1 stuk

658 Plan voor de aanleg van een stenen brug over het kanaal van 
Handzame, ter hoogte van de zogenoemde Barsdam, op de grens 
van de parochies Zarren en Werken (1), 1777.

1 stuk

659 Kaart met de duikers en bruggen over de Gentse Lieve, vanaf de 
Stenen Beir over de waterlopen die via de Blauwe Sluis te 
Lapscheure afwateren, 18de eeuw.

1 stuk

660 Verhoging van de brug van Steenbrugge, over het kanaal van Gent 
naar Brugge, 1814.

1 stuk

661 Kaart met opmetingen van het gebied opgenomen in de sluis van 
Zandvoorde, gebouwd in 1784-1785 (1), gemaakt door François 
Maryssael, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1785.

1 omslag

662 Kaart met de straten in Koekelare, met het oog op de aanleg van 
een riool voor de afwatering, tweede helft 18de eeuw.

1 stuk

663 Kaart met de duinen tussen Blankenberge en de plaats van de 
oude sluis van de watering van Eiensluis, met aanduiding van de 
golfbrekers noodzakelijk om de doorbraak van de duinengordel 
tegen te houden, gemaakt door François Lobberecht, Plante, 
gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1702.

1 stuk



58 Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar
in de leeszaal)

664 Figuratieve kaart met de wateringen van Blankenberge, Eiensluis, 
Groot-Reigarsvliet, Volkaartsgote (1), 1670.

1 stuk

665 Kaart met een deel van de landerijen van Bewestereede, bij 
Middelburg en bedijkt in 1601; kopie naar een kaart van Guillaume 
Pasman, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, gemaakt door 
François Lobberecht en Ferdinand Pasman, gezworen landmeters 
van het Brugse Vrije, 1688.

1 stuk

666 Kaart met de wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, met 
aanduiding van waterlopen, wegen, molens, hofsteden, dorpen, 
tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

667 Kaart met een aardenweg te Sint-Kruis, gedeeltelijk op de 
landerijen van het klooster Sarepta in Brugge en van de Proosdij 
van Sint-Donaas, gemaakt door P. Gilliodts, 1757.

1 stuk

668 Perceelsgewijze kaart van de landerijen te Lapscheure, tussen de 
oude kerk en de versterking Kruisdijk genaamd, in het bezit van 
het klooster van de Jacobinessen te Brugge, tweede helft 17de 
eeuw.

1 stuk

669 Kaart met een deel van de watering van Moerkerke-Zuid-over-de-
Lieve, bij de landerijen van Zoetendale en Sint-Baafs in Gent, met 
de oude zijdelink of dijk, de Calloignedijk en een kleine polder, 
ingedijkt door de Jezuïeten in 1663, die afwateren in 
bovenvermelde watering; kopie naar J. Plante van 1668, gemaakt 
door François Verplancke, 1708.

1 stuk

670 Kaart met de watering van Romboutswerve, het Zwin, met 
aanduiding van de dijken, banen, waterlopen (1); kopie naar J. 
Plante van 1674, gemaakt door D. Seghers, 1737.

1 stuk

671 Kaart met verschillende polders bedijkt tussen 1613 en 1651 in 
Lapscheure, Moerkerke en Middelburg, tussen het kanaal van 
Brugge naar Sluis, het Lapscheurse Gat en de Gentse Lieve, 
gemaakt door Jean Saffaert, 1659.

1 stuk

672 Kaart met de landerijen in de Beoostereedepolder, in Sint-Laureins-
ten-Blocke in 1613 (1), gemaakt door François Lobberecht, 17de 
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eeuw.
1 omslag

673 Figuratieve kaart met de Graafjansdijk en met de nieuwe Zeedijk 
rond het Hazegras (1), in het bezit van Graaf de Monterey, 
gemaakt door Jean Lobberecht, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1682.

1 stuk

674 Kaart met de Moreelspolder bij Nieuwpoort (1), in het bezit van de 
erfgenamen van de heer van Wingene, tweede helft 17de eeuw.

1 stuk

675 Kaart met percelen grond te Beerst, gemaakt door J.B. Muuls, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1775.

1 omslag

676 Kaart met het fort Knokke en omstreken; kopie naar Pierre Elle, 
1740.

1 stuk

677 Kaart met het fort van Nieuwendamme met omgeving (1), gemaakt
door J.F. Ramault, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1779.

1 omslag

678 Grondplannen met de Kruispoort met de glooiing en een deel van 
de vesting gelegen in de omringende gebieden, die verkocht 
werden aan particulieren, 1784.

6 stukken

679 Plannen voor de vergroting van de schouwburg in de stad Brugge 
(1), 1808.

5 stukken

680 Grondplan van de kerk van Kanegem, met bijgevoegde stukken, 
1776.

1 katern, 1 stuk

681 Plannen met betrekking tot de kerk van Maldegem en een huis dat 
uitgeeft op het kerkhof, gemaakt door Jean d'Herbe, 1752.

3 stukken

682 Grondplan van de kerk van Wilskerke, in het Brugse Vrije, gemaakt 
door Bernard de Wilde en Jacques Vispoel, 1756.

1 stuk

683 Minuut van de kaart met de kapel en Kappelleberch van Hertsberge
en naburige wegen, gemaakt door Pierre Lust, landmeter van het 
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Brugse Vrije, 1671.
1 stuk

684 Grondplan van het klooster van de Kartuizers te Brugge, gemaakt 
door P. d'Hauw senior, 1797-1798.

1 stuk

685 Plannen voor de aanleg van de pastorie te Aartrijke, op het terrein 
Lampestick genaamd, gemaakt door Timothee David Huysseune, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1766.

5 stukken

686 Plannen, elevatie, enz., voor de constructie van een pastorie te 
Sint-Pieters-Kapelle, 1784.

9 stukken

687 Kaart met de landerijen van de Kartuizers van Brugge, Nieuw 
Klooster genaamd, in Stuivekenskerke, in de nabijheid van de oude 
abdij en de molen van Vicoigne, gemaakt door J.A. Laurens, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1760.

1 stuk

688 Kaarten met boerdijen en landerijen, in het bezit van de Kartuizers 
van Brugge, te Sint-Andries, Westkapelle, Leffinge, Lissewege, 
Loppem, Oostkamp in de heerlijkheid Nieuwenhove, Sint-Kruis in de
heerlijkheid Vijve en Moerkerke in het graafschap Middelburg,1757-
1760.

7 stukken

690 Kaart met landerijen te Sint-Andries, in het bezit van de abdij van 
Sint-Andries, gemaakt door François Lobberecht, 1713.

1 stuk

691 Kaart met de landerijen, die eigendom zijn van het godshuis Sint-
Maria-Magdalena te Brugge, gelegen te Sint-Kruis binnen de 
heerlijkheid Sijsele, gemaakt door François Verplancke, 1713.

1 omslag

692 Kaart met de parochie Bentille, 18de eeuw.
1 stuk

693 Kaart met de grenzen tussen de parochies Komen en Houthem, 
gemaakt door Philippe de la Voye en Pierre Plantesone, gezworen 
landmeters, 1670.

2 stukken

694 Kaart met landerijen te Brugge buiten de muren, gelegen in Sint-
Catherine in de Minnewaterhoek, in het bezit van Jonker Ignace de 
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Gras, heer van Westende, gemaakt door P.A. Nollet, L. Van de 
Velde, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1720.

1 stuk

695 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Schore, Keiem en Leke, 
rond de mote genaamd Claeys Stoops Werf, in het bezit van de 
proosdij van Sint-Donaas, 1670.

1 stuk

696 Kaart met twee stukken bos in Handzame, in bezit van Pieternelle 
Hemeryck en J. van Biesbrouck, gemaakt door Jacques Mergaert 
d'Oude en Coutheau, 1749.

1 stuk

697 Perceelsgewijze kaart van een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van de erfgenamen van Joseph de Smedt, gemaakt 
door van Sieleghem, landmeter, 1813.

1 stuk

698 Kaart met een eigendom te Keiem, in het bezit van Jean de Cock en
bewoond door J. Kuyle, 1788.

1 omslag

699 Kaart met de landerijen in Langemark, in de heerlijkheid Veurne-
Ambacht, gemaakt door J.B. Vervaecke, gezworen landmeter van 
de kasselrij Ieper, 1705.

5 stukken

700 Perceelsgewijze kaart met landerijen en bossen te Moerkerke, 
binnen het graafschap van Middelburg en te Sint-Kruis, binnen de 
heerlijkheid Vijvekapelle, in het bezit van François van Maldeghem, 
1755.

1 stuk

701 Kaart met landerijen ten zuiden van de Commerdijk, aangelegd in 
1628 buiten de parochie Sint-Jan-Block, binnen de watering van de 
Gochelaere, naar het landboek van de watering van Pierre Van 
Gistelen van 1639, gemaakt door Jean d'Herbe, gezworen 
landmeter, 1723.

1 stuk

702 Kaart met een weide te Uitkerke, eertijds deel uitmakend van de 
hofstede Donkerstecke genaamd, in het bezit van Jonker Jacques 
Trapegniers, 1715.

1 stuk

703 Kaart met een boerderij en landerijen te Westkapelle, in het bezit 
van Jonker Charles Wouters, gemaakt door François Verplancke, 



62 Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar
in de leeszaal)

gezworen landmeter, 1725.
1 stuk

704 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Reningelst, in het bezit van 
J.B. de Glien, einde 18de eeuw.

1 stuk

705 Kaarten met de projecten voor de steenweg van Gent naar 
Geraardsbergen via Zottegem en Aalst, 18de eeuw.

2 stukken

707 Kaart met landerijen in de omgeving van Duinkerke en waarvan 
een deel gebruikt werd voor de vestingen van de stad, gemaakt 
door de Caligny, 1693.

1 stuk

708 Kaart met de wegen en een tabel van Frankrijk, ingedeeld in 
departementen, van een deel van Engeland, Holland, Duitsland, 
Zwitserland en het eiland Corsica, Chaulier, 1797.

1 stuk

709 Kaart met de huidige toestand van de Turken, de Tartaren, de 
Hongaren, de Polen, de Zweden en de Moskovieten in de omgeving
van de Zwarte en Baltische Zee, gemaakt door N. de Fer, geograaf 
van Zijne Katholieke Majesteit, 1711.

1 stuk

710 Kaart van het Vrije van Sluis; kopie naar Jean Ellieul van 1699, 
gezworen landmeter van het Vrije, gemaakt door François 
Simonau, 1771.

1 stuk

711 Project voor een verbeterde grensbepaling tussen de heerlijkheid 
Wijnendale en het Brugse Vrije in de parochie Aartrijke, 1746.

1 stuk

712 Perceelsgewijze kaart van de parochie Koekelare, begin 18de eeuw.
5 omslagen

713 Perceelsgewijze kaart met Moere, sectie 4 en 5, gemaakt door Van 
Sieleghem-Questier, 1812.

2 stukken

714 Kadastrale kaart met de gemeente Roksem, 19de eeuw.
3 stukken

716 Kaart met de steenweg van Blankenberge naar Brugge te Sint-
Pieters-op-de-Dijk (1) met aanduiding van de eigendommen die ze 
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doorkruist; kopie naar F. Verplancke van 1723, 18de eeuw.
1 stuk

717 Kaart met de haven van Oostende, gemaakt door Timothée David 
Huysseune, landmeter, 18de eeuw.

1 stuk

718 Kaart van het kanaal van Brugge naar Oostende, met aanduiding 
van de bruggen, duikers, enz., gemaakt door P.A. Nollet, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1722.

1 stuk

719 Kaart met landerijen die moeten onteigend worden voor het Nieuw 
Gedelf tussen het fort Lapin en Scheepsdale te Brugge, kopie naar 
François Maryssael en J.F. Ramault van 1787, gezworen landmeters 
van het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

720 Perceelsgewijze kaart met Keygnaertpolder bij Oostende, 18de 
eeuw.

1 stuk

721 Kaart met het Poorterijpolderken buiten Bredene, ingedijkt in 1634,
gemaakt door J.A. Laurens, Ignace Drubbele, 1776.

1 stuk

722 Perceelsgewijze kaart met de Saspolder ten noorden van het sas 
van Plassendale; kopie naar Ign. Maelstaf van 1751, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, gemaakt door F. d'Hauw, 1788.

1 stuk

723 Fragmentaire kaart met de Sint-Catherinepolder bij Oostende, 
tweede helft 18de eeuw.

1 stuk

724 Fragmentaire kaart met de Noord-Eede tussen de Zeesluis en de 
afwatering in het kanaal van Oostende; kopie naar P. Gilliodts, 
Ignace Drubbele, landmeters, tweede helft 18de eeuw.

1 stuk

725 Kaart met de Zandvoordepolder, 18de eeuw.
1 stuk

726 Kaart met de dijken en schorren van Zandvoorde bij Oostende, 
18de eeuw.

1 stuk

727 Kaart met de Gauwelosekreek en de schorren van Zandvoorde, 
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tweede helft 18de eeuw.
1 stuk

729 Kaart met de streek tussen Oostende, Brugge en Sluis met de 
wateringen van Blankenberge, Volkaartsgote, 's Heer Baselishoek, 
Romboutswerve, Groot-Reigarsvliet, Eiensluis en Greveninge, 18de 
eeuw.

1 stuk

730 Kaart met de streek tussen het kanaal van Lissewege en het kanaal
van Brugge naar Sluis, tweede helft van de 17de eeuw.

1 stuk

731 Kaart met de watering van Blankenberge van 1674, kopie, 18de 
eeuw.

1 stuk

732 Kaart met de oude sluis Isabelle, gebouwd in 1788 en van de 
Zwarte Sluis, met de waterlopen die er gebruik van maken voor 
hun afwatering, gemaakt door P. Gilliodts, Ignace Drubbele, 
gezworen landmeters, ?1789.

1 stuk

733 Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet met aanduiding van 
de grenzen van de parochies, de beginnen, de dijken, wegen, 
waterlopen, enz., ?1760.

1 stuk

734 Leugenkaart met de wateringen van Zevekotehoek buiten Sint-
Pieters-Kapelle, Zevekote en Zande met de waterlopen, bruggen, 
dijken, enz., gemaakt door Pierre Jean Muuls, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, 1780.

1 stuk

735 Kaart met de grote wateringen ten westen van Veurne, de Grote 
Westwatering, gevormd door de wateringen van 
Kamerlingsambacht, Gistel-West-over-de-Ware, Zevekotehoek en 
Eernegembroek, waarvan de eenmaking goedgekeurd werd door 
het K.B. van 1856, lithografie van A. Anoot, 1877.

1 stuk

736 Schetsen i.v.m. de serre van de gouverneur, eerste helft van de 
19de eeuw.

1 stuk

737 Plan van een voorgevel, 19de eeuw.
1 stuk
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738 Grondplan van een huis en lambrisering van een zaal te Brugge, 
19de eeuw.

1 stuk

739 Project voor een paviljoen in Noorse stijl, 19de eeuw.
1 stuk

740 Plan met de moestuinen, boomgaarden, enz., van de abdij van 
Spermalie te Brugge (1), 1778.

1 stuk

741 Kaart met de tiendhoeken en een boerderij met schaapsgoed in de 
oude parochie Roksem, binnen de watering van Blankenberge, in 
het bezit van de bisschop van Brugge; kopie naar Ignace Drubbele 
van 1761, 1761.

1 stuk

742 Kaart met een eigendom te Zande, in het bezit van het O.-L.- 
Vrouwcommun te Brugge, 18de eeuw.

1 stuk

743 Kaart met een eigendom te Zande, in het bezit van het O.-L.- 
Vrouwcommun te Brugge, tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

744 Kaart met landerijen te Westkerke en Zuienkerke, in het bezit van 
het Sint-Jacobcommun, gemaakt door J.A. Laurens, gezworen 
landmeter, 1749.

1 stuk

745 Kaart met een eigendom te Zande, in het bezit van het afgeschafte
klooster van de Kartuizers te Brugge, gemaakt door François 
d'Hauw-Vereecke, 1797-1798.

1 stuk

746 Kaart met een eigendom te Sint-Catherine-bij-Damme, binnen de 
watering van Stampershoek, in het bezit van de Obediëntie van 
Sint-Donaas (1), gemaakt door J. van de Walle, 1777.

1 stuk

747 Kaart met de tiendhoek in de streek tussen Damme en Sluis, in het 
bezit van de abt van Saint-Quentin-en-Vermandois (1); naar oude 
kaarten gemaakt door Jean Sappart, Guillaume Pasman, gezworen 
landmeters van het Brugse Vrije, 1604.

1 stuk

748 Kaarten met hofsteden en landerijen in Bekegem en Eernegem, in 
het bezit van Pierre Matthys, 1761-1762.
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2 stukken

749 Kaart met bossen en landerijen, Beekvliet genaamd, te Bekegem, 
in het bezit van Jean Muuls; kopie naar C.J. Muuls en J.P. Mergaert 
van 1731, landmeters, tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

750 Kaart met drie percelen bos te Bekegem, in het bezit van de heer 
van Tours te Brugge, gemaakt door J. Moke, gezworen landmeter 
van het Brugse Vrije, 1762.

1 stuk

751 Perceelsgewijze kaart met verschillende percelen bos te Bekegem, 
in het bezit van Ignace van Thoirs, gemaakt door P. Verhaeghe, 
gezworen landmeter van de Raad van Vlaanderen, 1736.

1 stuk

752 Perceelsgewijze kaart met een hofstede en landerijen te Bovekerke 
en Vladslo, in het bezit van de erfgenamen van Jonker Jean de 
Stoop, 1793.

1 stuk

753 Perceelsgewijze kaart met een hofstede en landerijen te Bredene, 
in het bezit van graaf de Peellaerd Ghistelles, Pierre Swaenepoel, 
1811.

1 stuk

754 Kaart met vette weiden te Klemskerke en Oudenburg, in de 
watering van Blankenberge, in het bezit van Jonker Philippe le 
Bailly, heer van Tillegem, gemaakt door Ignace Drubbele, na 1770.

1 stuk

755 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
langs de steenweg van Diksmuide, eerste helft van de 19de eeuw.

1 stuk

756 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
bij de Moerdijk, in het bezit van Jonker van Hokerhoutte, gemaakt 
door Josse van Sieleghem, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1754.

1 stuk

757 Perceelsgewijze kaart met een boerderij, tweewoonst en landerijen 
te Koekelare, bij de Oyvaertmolen en Moerdijkbeek, 1ste helft van 
de 19de eeuw.

1 stuk

758 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
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in het bezit van Henri Ryden de jonge, gemaakt door Pierre en Jean
Mergaert, landmeters, 1881.

1 stuk

759 Kaart met een kasteel, branderij, brouwerij en landerijen te 
Koekelare en Moere, in het bezit van Louis Joseph Ricour, 1804-
1805.

1 stuk

760 Perceelsgewijze kaart met de eigendommen van de erfgenamen 
van Desopper te Koekelare, eerste helft van de 19de eeuw.

2 stukken

761 Perceelsgewijze kaart met bossen te Koekelare, in het bezit van 
Jonker van Hamme de Stampaertshoek, 1793.

1 stuk

762 Kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare, in het bezit van
Pierre Bruynooghe en Joseph Carette, gemaakt door Jos. van 
Sieleghem, gezworen landmeter te Koekelare, 1821.

1 stuk

763 Kaart met eigendommen te Koekelare, in het bezit van de families 
Sap, de Cleir en Vermeersch, einde 18de eeuw.

1 stuk

764 Perceelsgewijze kaart ter verdeling van een boerderij te Koekelare 
met landerijen te Ichtegem, in het bezit van de kinderen van Pierre 
van de Velde en Godelieve Honoré, na 1806.

1 stuk

765 Leugenkaart met een boerderij en landerijen te Koekelare bij het 
Kruisken en de Hovaremolen, in het bezit van de kinderen van Jean 
Meyers, 1820.

1 stuk

766 Leugenkaart met twee boerderijen te Koekelare, in het bezit van de
families Van Hee, Terrijn en Fol, 1793.

1 stuk

767 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
gemaakt door Van Sieleghem, 1790.

1 stuk

768 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
in het bezit van kapitein de Visschere te Oostende, 1817.

1 stuk
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769 Perceelsgewijze kaart met stukken grond te Koekelare, ter 
verdeling tussen de kinderen Rydey, 1792.

1 stuk

770 Kaart met een eigendom te Koekelare, in het bezit van de kinderen 
van Pierre Charles Farasyn, gemaakt door Van Sieleghem-Questier, 
landmeter, 1823.

1 stuk

771 Figuratieve kaart met de Westbekestraat te Koekelare, 1810.
1 stuk

772 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare 
met landerijen te Ichtegem, in het bezit van kapitein Claeys en 
Louis Emmanuel van Outryve d'Ydewalle, 1779.

1 stuk

773 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
bij de Pottebesem, in het bezit van Alexander Balin en J.B. Geroot, 
gemaakt door Jean en P. Mergaert, landmeters, 1780.

1 stuk

774 Kaart met een boomgaard en naburige eigendommen te Koekelare,
in het bezit Jacques Wallop (1), gemaakt door Jean Sappart junior, 
1678.

1 stuk

775 Perceelsgewijze kaart met twee boerderijen te Koekelare bij de 
Leugeboom met landerijen te Ichtegem, Eernegem en Moere (1), in
het bezit van Constantin Claeys, kapitein Claeys en van Outryve d' 
Ydewalle, gemaakt door J. Muuls, gezworen landmeter, 1779.

1 stuk

776 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
in het bezit van Jonker J.B. Cobrysse, heer van Terdonck, gemaakt 
door Roland Mergaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1715.

1 stuk

777 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
in het bezit van graaf de Peellaert van Gistel; kopie naar een kaart 
van T.C. d'Hoedt van 1761, gezworen landmeter, gemaakt door Van
Sieleghem, 1818.

1 stuk

778 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
in het bezit van Jacques Serruys, gemaakt door Charles Serruys, 
Pierre Mergaert, gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1799.
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2 stukken

779 Kaart met drie boerderijen en verschillende percelen bos te 
Koekelare, in het bezit van Jonker André Louis van den Bogaerde, 
1793.

1 stuk

780 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
in het bezit van Rommel, gemaakt door J. Verplancke, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1704.

1 stuk

781 Perceelsgewijze kaart met een boerderij, lusthof en landerijen te 
Koekelare en Moere, in het bezit van Cornelis Holm, gemaakt door 
Pierre Jacques Mergaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1782.

1 stuk

782 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Koekelare en Ichtegem, in 
het bezit van Thérèse Rommel, gemaakt door J. Verplancke, 
landmeter, 1769.

1 stuk

783 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Koekelare langs de baan 
naar Gistel, eerste helft van de 19de eeuw.

1 stuk

784 Perceelsgewijze kaart met een bos te Koekelare, in het bezit van de
familie Legillon, 19de eeuw.

1 stuk

785 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare 
en Ichtegem in het bezit van Jacques Serruys, gemaakt door 
Charles Serruys, 1802-1803.

1 stuk

786 Perceelsgewijze kaart met twee boerderijen en landerijen te 
Dudzele, binnen de watering van Groot-Reigarsvliet, in 1799 
verdeeld tussen Jonker Nicolas de l'Ecluse causa uxoris, Anne-Marie
de Fransquen, Jonker Thomas de Schietere en B. Legillon, weduwe 
van Jonker Thomas Louis de Schietere, heer van Loppem, 1799.

1 stuk

787 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Dudzele 
en Ramskapelle, tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

788 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Dudzele, in het bezit van 
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Anne Coppieters, tweede helft van de 19de eeuw.
1 stuk

789 Perceelsgewijze kaart van een leengoed te Dudzele, binnen de 
watering van Groot-Reigarsvliet, in het bezit van de weduwe van 
Jonker Charles Coppieters, gemaakt door J.B. Maelstaf, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1762.

1 stuk

790 Perceelsgewijze kaart ter verdeling van twee boerderijen met 
landerijen te Dudzele, binnen de watering van Groot-Reigarsvliet, 
tweede helft van de 18de eeuw.

1 stuk

791 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Dudzele, 
binnen de watering van Groot-Reigarsvliet (1), in het bezit van 
Jonker Elias Albert de Bye, heer van Stedershove, gemaakt door 
Frans Verplancke, 1713.

1 stuk

792 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Eernegem,
in het bezit van de Jonkers Philibert François en Jean Baptiste 
Joseph van der Haeghen de Mussain, gemaakt door J.J. Rabaut, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

793 Perceelsgewijze kaart met de eigendommen van Louis Busschaert-
Raepsaet te Eernegem, gemaakt door A.M. Busschaert, 1833.

1 stuk

794 Leugenkaart met een boerderij en landerijen te Eernegem, langs de
Schoonstraat, in het bezit van de erfgenamen van Alexander 
Jonckheere, gemaakt door Van Sieleghem, landmeter, 1820.

1 stuk

795 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Eernegem,
Westkerke, in de Eernegembroek, in het bezit van Jonker Louis 
Emmanuel van Sieleghem, heer van Ydewalle, gemaakt door van 
Sieleghem- Questier, landmeter, 1817.

1 stuk

796 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Eernegem,
Ichtegem, in het bezit van M. de Potter en Van den Abeele, 
gemaakt door P. van Sieleghem, 1798.

1 stuk

797 Perceelsgewijze kaart met het oog op de verdeling van 
eigendommen te Eernegem en Bekegem, in het bezit van Weduwe 
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Philippe Vereecke en kinderen te Bekegem, begin 18de eeuw.
1 stuk

798 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ettelgem, 
Roksem, binnen de wateringen van Gistel en Blankenberge, in het 
bezit van de weduwe en de erfgenamen van Gregoire Allaert, 
1803-1804.

1 stuk

799 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Gistel, 
binnen de watering van Gistel-Ambacht, in het bezit van Jonker 
Marin de Onate, gemaakt door J.J. Rabaut, gezworen landmeter van
het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

800 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Gistel, in het bezit van 
Marie Dobbelaere en anderen, gemaakt door J.F. Ramault, 1793.

1 stuk

801 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Gistel en 
Zevekote, in het bezit van de erfgenamen van Charles Witvoet, 
Catherine Brunsteen van de abdij van Sint-Godelieve, baron de 
Brune; kopie naar J.L. Van Hecke van gezworen landmeter van de 
Raad van Vlaanderen, einde van de 18de eeuw.

1 stuk

802 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Gistel en 
Zevekote in het bezit van de erfgenamen van Charles Witvoet, 
Catherine Brunsteen van de abdij van Sint-Godelieve, baron de 
Brune, gemaakt door J.L. Van Hecke, gezworen landmeter van de 
Raad van Vlaanderen, 1761.

1 stuk

803 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Gistel, 
Zevekote en Leffinge, in het bezit van de Jacobinessen te Brugge 
en van de abdij van Sint-Godelieve, tweede helft van de 18de 
eeuw.

1 stuk

804 Perceelsgewijze kaart met de boerderij, het Tempelhof genaamd 
(1), gelegen te Gistel, in het bezit van Bernard van Severen door 
aankoop van de Nationale Domeinen, begin 19de eeuw.

1 stuk

805 Perceelsgewijze kaart met landerijen bij de boerderij gelegen te 
Gistel, in het bezit van Pulincx uit Gent, 1803.

1 stuk
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806 Perceelsgewijze kaart met het goed en landerijen te Gistel bij de 
kerk, genaamd Hotel de Belle Vue, gemaakt door Pierre van 
Sieleghem, landmeter van het departement van de Leie, 1801-
1802.

1 stuk

807 Kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, binnen het 
Brugse Vrije en de heerlijkheid Wijnendale, in het bezit van Jonker 
Jacques de l'Espée, gemaakt door S.D. Huysseune, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1774.

1 stuk

808 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem 
en Aartrijke, in het bezit van Jonker Joseph van Caloen, gemaakt 
door J. en P. van Sieleghem, 1783.

1 stuk

809 Perceelsgewijze kaart ter verdeling van een boerderij en landerijen 
te Ichtegem, in het bezit van Pierre Vermeersch te Ichtegem, 
Bernard de Cleir te Aartrijke en van de kinderen van Jacques 
Vermeersch te Ichtegem, gemaakt door Joseph Charles van 
Sieleghem, 1813.

1 stuk

810 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen gelegen te 
Eernegem, dichtbij de Stampersmolen, in het bezit van Hubert 
Carbonez, 1784.

1 stuk

811 Perceelsgewijze kaart met boerderij en landerijen te Ichtegem, 
binnen het Brugse Vrije en de heerlijkheid Wijnendale, in het bezit 
van Constantin Bouvaert; naar een landboek van Philippe Drubbele
van 1730, gemaakt door Timothée David Huysseune, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1777.

1 stuk

812 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in de Langhenhoek, in het bezit van Marc de Onate, heer van 
Zuidcote; kopie naar Blontrock, landmeter, 1768, gemaakt door 
Timothée David Huysseune, 1777.

1 stuk

813 Perceelsgewijze kaart met een bos te Ichtegem, in het bezit van 
Vercruysse te Esen, 1783.

1 stuk

814 Perceelsgewijze kaart met bossen te Ichtegem, in het bezit van 
Jonker Joseph van Caloen, 1788.
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1 stuk

815 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in de Leugenhoek, in het bezit van Jonker Marc de Onate, heer van 
Zuidcote, gemaakt door J. Blontrock, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1768.

1 stuk

816 Perceelsgewijze kaart ter verdeling van een boerderij en landerijen 
te Ichtegem, Eernegem, in het bezit van de weduwe en kinderen 
van Cornelius Lansheer, Bernard Kallevoet, Laurent Bornyen en 
Baltazar Casier, gemaakt door Charles Serruys en Pierre van 
Sieleghem, 1798-1799.

1stuk

817 Perceelsgewijze kaart met een eigendom, De Warande genaamd, 
te Ichtegem en Torhout, in het bezit van J.Baptiste Lanszweert, 
gemaakt door van Sieleghem, 1817.

1 stuk

818 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van Jonker van Caloen, 1782.

1 stuk

819 Perceelsgewijze kaart met een bos te Ichtegem, in de heerlijkheid 
Wijnendale, in het bezit van Jonker Charles de l'Espeé, gemaakt 
door T.D. Huysseune, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
1772.

1 stuk

820 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van Pierre Adrien de l'Espeé, ridder van Straeten, 
gemaakt door Roland Mergaert, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1723.

1 stuk

821 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van Jonker Antoine van Huerne, gemaakt door I. 
Drubbel, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1726.

1 stuk

822 Perceelsgewijze kaart met landerijen en bossen, de Warande 
genaamd, te Ichtegem en Torhout, in het bezit van Pierre Daniel 
van Thournout, gemaakt door T.D. Huysseune, gezworen landmeter
van het Brugse Vrije, 1774.

1 stuk

823 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Koekelare,
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Ichtegem en Eernegem, in het bezit van de erfgenamen aan 
moederszijde van Constantin Clays, 1811.

1 stuk

824 Perceelsgewijze kaart met landerijen en bossen, de Warande 
genaamd, te Ichtegem en Torhout, in het bezit van Pierre Daniel 
van Thournout, gemaakt door T.D. Huysseune, gezworen landmeter
van het Brugse Vrije, 1774.

1 stuk

825 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
bij de herberg Midtswege, in het bezit van Jonker Joseph van 
Caloen, gemaakt door Jean François en Pierre Josse van Sieleghem, 
gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1783.

1 stuk

826 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van Pierre van Parijs; kopie naar een kaart van C.L. 
Oudaert van 1769, gezworen landmeter van het Brugse Vrije van 
1769, gemaakt door P.J. Rabaut, 1775.

1 stuk

827 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Ichtegem, 
in het bezit van de weduwe van Jean Derdeyn, gemaakt door C.C. 
van den Kerckhove, gezworen landmeter van de voormalige 
kasselrij Veurne, 1801.

1 stuk

828 Perceelsgewijze kaart met bossen te Ichtegem, in de heerlijkheid 
Wijnendale, in het bezit van Jonker Joseph van Caloen, 1743.

1 stuk

829 Perceelsgewijze kaart met bossen te Ichtegem en Koekelare, in het 
bezit van de erfgenamen aan vaderszijde van Constantin Claeys, 
gemaakt door Joseph Charles François van Sieleghem-Questier, 
landmeter, 1812.

1 stuk

830 Leugenkaart met boerderijen en landerijen te Keiem, in het bezit 
van de weduwe van Barthelemy Taubay, gemaakt door T.C. 
d'Hoedt, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1773.

1 stuk

831 Figuratieve kaart met openbare wegen in de parochie Knokke, 
gemaakt door F. Verplancke, Ignace Drubbele en J.A. Laurens, 
gezworen landmeters van het Brugse Vrije, 1765.

1 stuk
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832 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen gelegen in 
het vlakke land van het Sluise Vrije, in Heile en Sint-Baafs, binnen 
de heerlijkheid Middelburg en de watering van Bewestereede, in 
het bezit van Samuel Tack, gemaakt door Pierre J. d'Herbe, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1759.

1 stuk

833 Perceelsgewijze kaart met een eigendom te Leffinge, in het bezit 
van Pierre Barbier, 1800.

1 stuk

834 Kaart met landerijen te Leffinge; kopie naar J.F. Ramault van 1773, 
gemaakt door J.J. van Sieleghem, 1811.

1 stuk

835 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen, die de 
heerlijkheid Terwaese, Groot Calckaertsleen genaamd, uitmaken, 
gelegen in Leffinge, binnen de watering van Kamerlingsambacht, in
het bezit van J.B. Liebaert, ?1780.

1 stuk

836 Perceelsgewijze kaart ter verdeling van landerijen te Leffinge, in 
het bezit van François Huyge te Oostende en van Joseph Tavernier 
te Leffinge, 1811.

1 stuk

837 Kaart met percelen grond te Leffinge, eerste helft van de 19de 
eeuw.

1 stuk

838 Perceelsgewijze kaart met een boerderij, Mechelhof genaamd, en 
landerijen te Leffinge, binnen de watering van 's Heer 
Woutermansambacht in het bezit van Jacques Cooney van 
Oostende; kopie naar de Beir en R. Aerts van 1811, landmeters, 
gemaakt door Louis Leep, 1811.

1 stuk

839 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Leffinge, 
begin van de 19de eeuw.

2 stukken

840 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in Leke, bij 
het Lappersfort, in het bezit van Joseph van Belle, gemaakt door 
Jos van Sieleghem-Questier, ?1820.

1 stuk

841 Kaart met een boerderij en landerijen te Leke en Keiem, binnen de 
watering van Vladslo-Ambacht, in het bezit van Pierre François 
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Lemahieu, gemaakt door Pierre Carnay, gezworen landmeter van 
het Brugse Vrije, 1763.

1 stuk

842 Kaart met een kasteel, landerijen en boomgaard, de Drie Koten 
genaamd, te Leke, binnen de watering van Vladslo-Ambacht, in het
bezit van de weduwe van de Wouwere, geboren Lebailly, 
erfgenaam van Joseph Lebailly en Antoine Lebailly, gemaakt door 
Jacques Dassonville, gezworen landmeter van het voormalige 
Brugse Vrije, 1797.

1 stuk

843 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Heist en 
Lissewege, binnen de watering van Eiensluis, in het bezit van Pierre
van Huele; kopie naar J.L.J. van der Linde van 1794, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1794, L.F. van de Pitte van 1800, 
gemaakt door Charles Gilliodts, begin van de 19de eeuw.

1 stuk

844 Perceelsgewijze kaart met landerijen gelegen te Lissewege, binnen 
de watering van Eiensluis in het bezit van de kinderen van Lucas 
Pulincx, gemaakt door D. Seghers, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1759.

1 stuk

845 Perceelsgewijze kaart met allodiale gronden te Mannekensvere, 
Sluislant genaamd, binnen de watering van Kamerlingsambacht, in 
het bezit van Jonker François Custix; naar oude kaarten van de 
17de en 18de eeuw getekend door de landmeters Ingel Stoet en 
François Verplancke, gemaakt door J.A. Laurens, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1764.

1 stuk

846 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Moere, in 
het bezit van Jacques François Acart uit Gent, gemaakt door P. van 
Sieleghem, gezworen landmeter van het voormalige Brugse Vrije, 
1813.

1 stuk

847 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in de 
parochie Moere, in het bezit van de erfgenamen van Aybert 
Raepaert uit Brugge, 1804.

1 stuk

848 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Moere, eerste helft van de 
19de eeuw.

1 stuk
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849 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Moere en 
Gistel, binnen de watering van Gistel, in het bezit van Louis Josse 
Ricourt uit Oostende, gemaakt door P.J. van Sieleghem, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1786.

1 stuk

850 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Moere en 
Gistel, binnen de watering van Gistel, in het bezit van Louis Joseph 
Ricour uit Oostende, gemaakt door Pierre Josse van Sieleghem, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1786.

1 stuk

851 Perceelsgewijze kaart met landerijen gelegen te Moere, langs de 
Moerstraat, in het bezit van François Dony uit Oostende, 1805.

1 stuk

852 Leugenkaart met boerderijen en landerijen te Moere, Koekelare en 
Eernegem, in het bezit van de erfgenamen Marisael, van 
Crombrugghe, Van Biesebrouck, einde van de 18de eeuw.

1 stuk

853 Leugenkaart met de nieuwe landerijen, Nieuwlanden genaamd, te 
Moere, gemaakt door Adrien Cobbaert, landmeter, einde van de 
18de eeuw.

1 stuk

854 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Moere, bij 
de Moerdijkvaart (1), einde van de 18de eeuw.

1 stuk

855 Perceelsgewijze kaart met landerijen, Guysecot genaamd, te 
Moere, in het bezit van de weduwe van Jonker François Xavier 
Simon en Jacques de Cnock, 1787.

1 stuk

856 Perceelsgewijze kaart met landerijen, Guysecot genaamd, te 
Moere, in het bezit van de weduwe van Jonker François Xavier 
Simon en Jacques de Cnock, 1787.

1 stuk

857 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Moere en 
Gistel, in het bezit van Hubert Van Hove causa uxoris, Jacques 
Mestdagh, de commanderie van Slijpe (1) en Jacques Mergaert, 
gemaakt door T.C. d'Hoedt, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1761.

1 stuk

858 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Moere, in het bezit van 
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Adolphe Vermandele, gemaakt door J.J. Rabaut, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1786.

1 stuk

859 Perceelsgewijze kaart met de heerlijkheid Beverencourt, Blauw 
Kasteel genaamd, in Oostkamp, in het bezit van Paul Arconati-
Visconti, gemaakt naar I. Drubbele, gezworen landmeter, 1811.

1 stuk

860 Perceelsgewijze kaart met allodiale gronden die behoren tot de 
boerderij Blauw Kasteel in Oostkamp, in het bezit van Paul Arconati-
Visconti, gemaakt naar J. Drubbele, 1811.

1 stuk

861 Perceelsgewijze kaart met gronden in de heerlijkheid Erkegem te 
Oostkamp, in het bezit van de kerkfabriek van Sint-Donaas uit 
Brugge, gemaakt door Ph. Messiaen, gezworen landmeter van de 
Raad van Vlaanderen, 1793.

1 stuk

862 Perceelsgewijze kaart met vier boerderijen en landerijen te 
Oudenburg en Ettelgem, binnen de watering van Blankenberge, in 
het bezit van André Louis van den Boogaerde, gemaakt door 
Philippe Adrien Cobbaert, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1773.

1 stuk

863 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Roksem, 
in het bezit van Joseph Janssens; kopie naar een kaart getekend 
door Roland Mergaert, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
van 1629, 1814.

1 stuk

864 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Roksem, 
in het bezit van de erfgenamen van Jean Kemel, gemaakt door 
Gerbaulet, 1820.

1 stuk

865 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in de 
parochies Roksem en Bekegem, binnen de watering van Gistel-
Ambacht, in het bezit van Marie Josephe Dammarin, Vrouw van 
Merlebeke, gemaakt door R. Aerts, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1785.

1 stuk

866 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Slijpe; 
kopie naar Jean François Ramault, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, gemaakt door Jean François van Sieleghem, 1806.
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2 stukken

867 Perceelsgewijze kaart met landerijen, de Papeweide genaamd, te 
Slijpe, binnen de watering van Kamerlingsambacht, in het bezit van
N. Peneranda, 19de eeuw.

1 stuk

868 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Slijpe, in het bezit van 
wijlen Pierre le Roy, 1813.

1 stuk

869 Perceelsgewijze kaart met de boerderij, Waailand genaamd, in 
Snaaskerke en Gistel, in het bezit van graaf Anselmus de Peellaert-
Gistelles uit Brugge, gemaakt door J. Van Sieleghem, begin 19de 
eeuw.

1 stuk

870 Kaart met een boerderij en landerijen te Stuivekenskerke, in het 
bezit van markies de Tablantes uit Spanje, gemaakt door Charles 
Gilliodts, 1807.

1 stuk

871 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Sint-Baafs,
in de Doperspolder, binnen het graafschap van Middelburg, in het 
bezit van Simon Pierre van Overloope, gemaakt door Jean d'Herbe, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1748.

1 stuk

872 Perceelsgewijze kaart met landerijen in de polder van Praet, 
dichtbij de boerderij, Ydewalle genaamd, binnen het graafschap 
van Middelburg en de watering van Bewestereede, in het bezit van 
Jonker Pierre Oliviers, gemaakt door Pierre J. d'Herbe, gezworen 
landmeter, 1758.

1 stuk

873 Kaart met een boerderij en landerijen, de Blauwe Zaal genaamd, in 
de voormalige parochie Sint-Catherine-bij-Damme en Sint-Kruis, in 
het bezit van de kinderen van wijlen Charles van Deurne, gemaakt 
door Gilliodts van de Male, 1808.

1 stuk

874 Perceelsgewijze kaart met gronden te Sint-Laureins, ?1750.
1 stuk

875 Kaart van een hofstede met landerijen te Torhout, in het bezit van 
C. Vanderstraeten, gemaakt door J. Moke, 1773.

1 stuk
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876 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Wijnendale, in het bezit van Jacques de l' Espée, tweede helft van 
de 18de eeuw.

1 stuk

878 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Varsenare,
tussen de Zeeweg en de Gistelse weg, einde 18de eeuw.

1 stuk

879 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Vladslo, in het bezit van 
Jonker Joseph van Haere, begin van de 19de eeuw.

2 stukken

880 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in Vlissegem 
en Klemskerke, binnen de watering van Blankenberge, in het bezit 
van de Bois, weduwe van Jonker François Xavier, 1791.

1 stuk

881 Perceelsgewijze kaart met een boerderij, Grote Braamberg 
genaamd, met landerijen in Westende, binnen de watering van 
Kamerlingsambacht, in het bezit van Anselme de Peellaert, begin 
van de 18de eeuw.

1 stuk

882 Perceelsgewijze kaart met een boerderij, Grote Braamberg 
genaamd, in Westende, in het bezit van de graaf de Peellaert-
Ghistelles, gemaakt door Gilliodts van de Male, tweede helft van de
18de eeuw.

1 stuk

883 Kaart met een boerderij met landerijen te Westkerke, binnen de 
watering van Gistel-Oost-over-de-Ware, in het bezit van Jean 
Bassele, gemaakt door G.P. d'Hamme, gezworen landmeter van het
Brugse Vrije, 1753.

1 stuk

884 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Wilskerke, 
in het bezit van Charles Donny, gemaakt door R. Aerts, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1780.

1 stuk

885 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Woumen, 
in het bezit van Pierre Bouvy, 19de eeuw.

1 stuk

886 Perceelsgewijze kaart met een boerderij te Zande, afkomstig van 
de Kartuizers van Brugge, in het bezit van Jeanne Cécile Cogghe en
kinderen uit Leffinge, gemaakt door J. van Sieleghem, 1807.
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1 stuk

887 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, in 
het bezit van Jonker Thierry Thienevelt; kopie naar Charles Eduard 
Pulinckx van 1724, landmeter, ?1800.

1 stuk

888 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, in 
het bezit van Charles de Gellinck uit Gent, begin van de 19de 
eeuw.

1 stuk

889 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, in 
het bezit van de erfgenamen van Willebaldus van Iseghem, 
gemaakt door van Sieleghem-Questier, 1821.

1 stuk

890 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, in 
de Kerkpolder, dichtbij de steenweg van Leke naar de Moerdijk, 
einde 18de eeuw.

1 stuk

891 Perceelsgewijze kaart met gronden te Zande, in het bezit van de 
erfgenamen van Desopper, eerste helft van de 19de eeuw.

1 stuk

892 Perceelsgewijze kaart met de gronden te Zevekote van Felix 
Beaucourt, gemaakt door P. van Sieleghem, gezworen landmeter, 
1837.

1 stuk

893 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, 
langs de Koekelarestraat, ?1850.

1 stuk

894 Perceelsgewijze kaart met een boerderij in de nieuwe polder van 
Zandvoorde, ingedijkt in 1700, binnen de watering van 's Heer 
Woutermansambacht, in het bezit van Jeanne Coppieters; naar een 
kaart getekend door de landmeter Plante in 1701, Joseph François 
Lammeire in 1777, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 
gemaakt door J.F. van Sieleghem, 1809.

1 stuk

895 Perceelsgewijze kaart met landerijen in de nieuwe polder van 
Zandvoorde, in het bezit van François Limmander causa uxoris N. 
Dieryckx, gemaakt door François d'Hauw-Vereecke, ex-gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, ?1800.

1 stuk
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896 Perceelsgewijze kaart met landerijen en vijvers te Zerkegem en 
Snellegem, in het bezit van Philippe Bierwaert, gemaakt door 
Timotheé David Huysseune, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1766.

1 stuk

897 Perceelsgewijze kaart met landerijen en vijvers te Zerkegem en 
Snellegem, in het bezit van Van Houtryve, gemaakt door Timotheé 
David Huysseune, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1769.

1 stuk

898 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zerkegem,
in de watering van Blankenberge, in het bezit van Mathys Farasyn, 
gemaakt door J.J. Rabaut, gezworen landmeter van het Brugse 
Vrije, 1789.

1 stuk

899 Perceelsgewijze kaart met een boerderij te Zerkegem, binnen de 
watering van Blankenberge, in het bezit van de kinderen van 
Mathys Farasyn, kopie naar J.J. Rabaut van 1789, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, ?1800.

1 stuk

900 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen in Zevekote, 
Gistel, Moere en Zande, in het bezit van de erfgenamen de Knock; 
naar de kaarten getekend door landmeter Verhaeghe in 1735, 
gemaakt door d'Hauw, 1755.

1 stuk

901 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zevekote, 
in het bezit van Michel Lefevere e.a., gemaakt door J.L.van Hecke, 
gezworen landmeter van de Raad van Vlaanderen,1766.

1 stuk

902 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zevekote 
en Zande, binnen de wateringen van Gistel-West-over-de-Ware en 
Zevekotehoek, in het bezit van Jean van der Meersch uit Gent, 
gemaakt door J.J. Ramault, 1793.

1 stuk

903 Perceelsgewijze kaart met landerijen te Zevekote, binnen de 
watering van Zevekotehoek, in het bezit van Anselme de Peellaert 
door aankoop aan het Nationaal Domein en voordien, in het bezit 
van de abdij van Sint- Godelieve, gemaakt door J. van Sieleghem, 
1804-1805.

1 stuk
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904 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zevekote 
en Zande, binnen de wateringen van Gistel-West-over-de-Ware en 
Zevekotehoek, in het bezit van Jonker Nicolas de Pres de Neufmanil
causa uxoris; kopie naar Philippe Adrien Cobbaert van 1766, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, gemaakt door J.J. 
Ramault, 1793.

1 stuk

905 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Zuienkerke en Meetkerke, binnen de watering van Blankenberge, in
het bezit van markies Emmanuel Charles François Rodriguez 
d'Evora y Vega de Rodes; kopie naar J.F. Ide van 1772, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 stuk

906 Perceelsgewijze kaart met landerijen in de gemeente Zuienkerke, 
binnen de watering van Eiensluis, in het bezit van het Sint-
Janshospitaal te Brugge, de abt Stappens en Antoine van der Vliert,
1807.

1 stuk

907 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Zuienkerke en Meetkerke, binnen de watering van Blankenberge, in
het bezit van de kinderen van wijlen markies Emmanuel Charles 
François Rodriguez d'Evora y Vega de Rodes; kopie naar J.F. Ide van 
1772, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 18de eeuw.

1 stuk

908 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen, einde van 
de 18de eeuw.

1 stuk

909 Kaart ter illustratie van de toestand te Gistel, op de kruising van de
banen van Nieuwpoort naar Brugge en van Torhout naar Oostende 
(1), 1792.

2 stukken

910 Kaart met het koninkrijk van Pruisen en Litouwen, waarop een 
gedeelte van Rusland is aangeduid en waarop men heel precies de 
opmars van de Franse legers kan volgen, gemaakt door Herisson, 
1806.

1 stuk

911 Kaart met Italië, gemaakt door H.H. Dufour, 1859.
1 stuk

912 Kaart met de Moeren en aanpalende landerijen, afhankelijk van de 
Noordwatering van Veurne, met een gemeenschappelijke 
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afwatering via Duinkerke, met waterlopen, kanalen, sluizen, molens
en baggermachines, gemaakt door A. de Hoon, ingenieur van de 
voornoemde watering, 1868.

1 stuk

913 Perceelsgewijze kaarten met de gebouwen te Brugge tussen de 
Groenestraat, de Garenmarkt en de Nieuwe Gentweg, in het bezit 
van Ignace Roels, 1821; plan met de nieuwe volksbuurt tussen de 
Garenmarkt, de Eeckhoutstraat, de Nieuwe Gentweg en de 
Groeningestraat, 1874-1877.

3 stukken

915 Kaart met een eigendom, Wallay genaamd, te Ohey, gedrukt, 
tweede helft van de 19de eeuw.

1 stuk

916 Affiche en kaart met het oog op verkoop van een eigendom, Ostin 
genaamd, in Warisoulx en Dhuy, 1855.

2 stukken

917 Kaarten met het leengoed,Crabbaers bouckleen genaamd, te 
Kortemark, in het bezit van Jacques de Cuupere, 1758.

2 stukken

918 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen, in het 
gehucht Helle genaamd, te Kortemark (1), in het bezit van Jonker 
Charles Constantin Van der Straeten, ?1760.

2 stukken

919 Perceelsgewijze kaarten met de heerlijkheid Markhove te 
Kortemark, in het bezit van Joseph Adrien de Croix, 1746.

4 stukken

920 Perceelsgewijze kaarten met een boerderij en een leengoed, Goed 
te Egem en Edewalle genaamd, in Kortemark, in het bezit van 
Angelin François van der Meersch, Jonker Aybert Augustin van 
Huerne, ?1760.

2 stukken

921 Perceelsgewijze kaarten met een leengoed, de Grote Speie 
genaamd, in Kortemark, in het bezit van Maximilien Charles Joseph,
graaf van Lalaing en een leengoed, dat afgesplitst werd van de 
Grote Speie, in het bezit van Jean Everaert, 1765.

2 stukken

922 Plannen voor de restauratie van de lokalen van het Rijksarchief te 
Brugge, gemaakt door de la Censerie, architect, 1905.

De documenten 922 tot 924 bevinden zich in 10 stukken
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923 Plannen voor de restauratie van de lokalen van het Rijksarchief te 
Brugge, gemaakt door de la Censerie, architect, 1905.

De documenten 922 tot 924 bevinden zich in 10 stukken

924 Plannen voor de restauratie van de lokalen van het Rijksarchief te 
Brugge, gemaakt door de la Censerie, architect, 1905.

De documenten 922 tot 924 bevinden zich in 10 stukken

925 Kaart met het voormalig klooster van de Zwarte Zusters te Brugge,
gemaakt door J.J. Devos, 1800-1801.

1 stuk

926 Kaart van de stad Brugge, gemaakt door C. Salmon, ingenieur van 
de gemeentewerken, gedrukt, 1907.

1 stuk

928 Plannen voor het plaatsen van metalen rekken en de installatie van
de centrale verwarming, 1909 en de aanleg van de electrische 
verlichting, in het gebouw van het Rijksarchief te Brugge, 1928.

14 stukken

929 Kaarten van de stad Brugge, ?1800, 1883 en tweede helft van de 
19de eeuw.

8 stukken

930 Plan met de stad Brugge, waarop de nieuwe werken, uitgevoerd 
voor de navigatie, aangeduid zijn, ?1752.

1 stuk

931 Perceelsgewijze kaart met leengoederen ten noordoosten van de 
kerk in Werken, 1774.

1 stuk

934 Kaart met de parochie Wontergem, met aanduiding van landerijen, 
bezet met tienden ten voordele van Jonker Joseph Jean Charles de 
Ghendt, heer van Terdonck, gemaakt door F.D. Mys, gezworen 
landmeter, 1760.

1 stuk

935 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Oostkamp,
in het bezit van Jean de la Veyne, gemaakt door J.L. Heeuws, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1779.

1 stuk

936 Kaart met het graafschap Vlaanderen, gemaakt door G. de l'Isle, 
gedrukt, 17de eeuw.

1 stuk
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937 Kaarten en figuratieve beschrijving van de parochie Deulemont, 
binnen de kasselrij Ieper, met de bedenkingen en omstandigheden 
van zijn uitgestrektheid, zowel ten noorden als ten zuiden van de 
Leie, zonder het ander gedeelte van het dorp binnen de kasselrij 
Rijsel op te nemen, gemaakt door Gobert, C.V. Craeyelynghe, 1721.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

938 Kaart met Frankrijk, met aanduiding van de parochies, militaire 
omschrijvingen en alle belangrijke wegen in het Koninkrijk, 
gemaakt door J.B. de la Fosse, gedrukt, 1785.

1 stuk

939 Kaart met de Grote Markt van Watou, met aanpalende straten, 
gemaakt door Bataille, J.B. Berten junior, landmeters, 1791.

1 stuk

942 Kaart met de stad Brugge, tweede helft van de 19de eeuw.
1 stuk

943 Perceelsgewijze kaart met twee boerderijen en landerijen te Gistel, 
binnen de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het bezit van 
Jonker Marc de Onati uit Brugge, gemaakt door J.J. Rabaut, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

944 Figuratieve kaart van de boerderij van Jean Huys te Bredene, 
binnen de Grote Polder; kopie naar I. Andries van 1786, landmeter, 
gemaakt door Charles François Maryssael, 1793.

1 stuk

945 Kaart met de Moerdijk langs het kanaal van Plassendale naar 
Nieuwpoort, 18de eeuw.

1 stuk

946 Plan van de school van Wingene, 1879.
1 stuk

947 Figuratieve kaarten met het centrum van het dorp van Ardooie, 
met aanduiding van de kerk, het kerkhof, de pastorie en het huis 
van de koster, gemaakt door Pierre Bouckaert, landmeter, 1689.

1 stuk

948 Perceelsgewijze kaart met een eigendom te Dudzele, binnen de 
watering van Eiensluis, in het bezit van Clement Michot, gemaakt 
door J.J. Rabaut, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, tweede 
helft van de 18de eeuw.
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1 stuk

949 Modelplaat met prospectus van de nieuwe kaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden, ?1770.

1 stuk

950 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen, dijken, 
schorren en andere bijhorigheden in Sint-Margriete en Sint-Jan-in-
Eremo, binnen de Roeselarepolder, in het bezit van de Gemene 
Armen van Damme, gemaakt door Jean d'Herbe, gezworen 
landmeter van het Brugse Vrije, 1725.

1 stuk

951 Kaart met het graafschap Vlaanderen, gemaakt door G. de l'Isle, 
verbeterd, 17de eeuw.

1 stuk

952 Algemeen plan met de maritieme installaties van Brugge, zonder 
datum.

3 stukken

953 Perceelsgewijze kaart met de boerderij, Hooghuis genaamd, te 
Eernegem, gemaakt door M. Mesdag, landmeter, 1918.

1 stuk

954 Plan met de Sint-Jansplaats te Brugge, met aanduiding van de 
plaats van de pomp, gemaakt door Eduard Andries, landmeter, 
1893.

1 stuk

955 Grondplannen en andere met betrekking tot de gesloopte 
Waterhalle te Brugge, 19de eeuw.

7 stukken

956 Kaart met de stad Brugge, tweede helft 18de eeuw.
1 stuk

957 Kaart met de stad en citadel van Antwerpen, gemaakt door L. 
Muller, gegraveerd, ?1850.

1 stuk

958 Kaart met de stad Brussel, 1818.
1 stuk

959 Kaart met het beleg van het kasteel van Namen, gemaakt door F. 
de Bakker, 1746.

1 stuk
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960 Plattegrond van de oude en nieuwe stad Amsterdam, gemaakt door
D. Stalpaert, 1662.

5 stukken

961 Kaart met de handelsstad van Amsterdam, gemaakt door Henry de 
Leth, gegraveerd, zonder datum.

2 stukken

962 Kaart van de stad Londen, zonder datum.
2 stukken

963 Perceelsgewijze kaart met een schapenhouderij en landerijen, Ter 
Lucht genaamd, en een afhankelijke boerderij te Sint-Andries, 
binnen de watering van Blankenberge, in het bezit van Jean de la 
Coste, gemaakt door R.L.J. van de Putte, 1816.

1 stuk

964 Kaart met de provincie Vlaanderen, gemaakt door Louis de Vreese, 
1792.

1 stuk

965 Kaart met rootputten te Adegem, gemaakt door J. van Mullem, ?
1850.

3 stukken

966 Kaart met van het koninkrijk Spanje en Portugal, met kaarten van 
de voornaamste steden, gemaakt door Harisson, geograaf, 1831.

1 stuk

967 Kaart met Afrika, gemaakt door Maire, geograaf, 1847.
1 stuk

968 Overzichtelijke en beschrijvende tabel van het koninkrijk België, 
gemaakt door J.B. Flamme, ?1850.

1 stuk

969 Kaart met de polders tussen het kanaal van Terneuzen en de 
scheidingslijn van beide Vlaanderen (afwatering van Vlaanderen n?
2), gemaakt door B. Wolters, hoofdingenieur van Bruggen en 
Wegen van Oost- Vlaanderen, 1839.

1 stuk

971 Kaart met een huis met boomgaard en moestuin te Sint-Pieters-op-
de-Dijk, tussen Scheepsdale en de herberg, Patente genaamd, in 
het bezit van weduwe Molo, gemaakt door P. van Sieleghem, 1781.

1 stuk

972 Perceelsgewijze kaart met bossen in Sint-Michiels, tussen de 



Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar in 
de leeszaal)

89

steenweg van Brugge naar Loppem en de beek, ?1757.
1 stuk

973 Kaart met landerijen te Sint-Michiels, dicht bij de molen van 
Tillegem, 1757.

1 stuk

974 Perceelsgewijze kaart met twee partijen bos te Ruddervoorde, in de
nabijheid van de Schaere Lichwegh, in het bezit van Henrigo de 
Melgar, 1762.

1 stuk

975 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te 
Middelburg, Maldegem en Moerkerke, in het bezit van de kinderen 
van Gui Arents, 1802.

1 stuk

976 Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Woumen, 
begin van de 19de eeuw.

1 stuk

978 Wereldkaart beschreven en getekend door Ricardus van 
Haldingham, gezegd de Bello, rond ?1300, chromolithografie, 1869.

6 stukken

979 Hydrografische kaart van West-Vlaanderen, gemaakt door Ph. Van 
der Maelen, gedrukt, ?1850.

1 stuk

980 Plannen met betrekking tot de ontdekking van de graven bij de 
restauratiewerken van de O.L. Vrouwkerk te Brugge, gemaakt door 
L. de Wulf, architect, 1825-1828.

3 stukken

981 Gedeeltelijke afdruk van de kaart van het Vrije door P. Pourbus, 
zonder datum.

1 stuk

982 Kadastrale kaart van Sint-Kruis-bij-Aardenburg, met een boerderij 
en landerijen, gemaakt door A. Holsterte, 1836, A. Steyaard, 1845, 
J.J. Verburght, 1883, landmeters.

7 stukken

983 Stafkaart van België, gemaakt door het Duitse leger, 1917.
1 stuk

984 Perceelsgewijze kaart met een schapenhouderij in Sint-Pieters-op-
de-Dijk, binnen de watering van Blankenberge, in het bezit van 



90 Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar
in de leeszaal)

Jules de Serret, gemaakt door Mestdagh, landmeter, 1841.
1 stuk

985 Figuratieve kaart met het kanaal van Brugge naar Oostende, 
gemaakt door Jean d'Herbe, 1727.

1 stuk

987 Kaart met kanaal van Brugge naar Oostende, met aanduiding van 
de aanpalende eigenaars, ?1850.

1 stuk

988 Project van de steenweg van Brugge naar Steenbrugge, tweede 
helft van de 18de eeuw.

1 stuk

989 Figuratieve kaart met kanaal van Brugge naar Gent, begin 18de 
eeuw.

1 stuk

990 Phototypische reproduktie van de kaart van Europa naar G. 
Mercator van 1572, 20ste eeuw.

16 stukken

992 Perceelsgewijze kaart met landerijen, in het polderken bij het fort 
Sint-Filips bij Oostende, met een stuk dat het nieuwe kanaal van 
Oostende aanduidt, met zijn dijken en sluizen op het grondgebied 
van vernoemde polder, 1749.

1 stuk

993 Figuratieve kaart met de sektor van de Vrije Polder te Bredene, met
een deel van de oude watering van 's Heer Woutermansambacht, 
1742.

1 stuk

994 Genealogie van Jan Bapt. Damerin, heer van Leeskens, zonder 
datum.

1 stuk

995 Genealogie van Jan Bapt. Damerin, heer van Leeskens, zonder 
datum.

1 stuk

996 Genealogie van de familie Van der Lepe, 1717.
1 stuk

997 Kaart van een grote en kleine hofstede, onder de paallanden van 
Monnikerede, in Oostkerke, 1695; kaart van een hofstede, onder de
paallanden van Monnikerede, in Oostkerke, met de delen in de 
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nieuwe vaart van Brugge naar Sluis afgedolven, 1813.
2 stukken

998 Plannen van de gevangenis te Ieper, 19de eeuw.
10 stukken

999 Plannen van de gevangenis te Brugge, 19de eeuw.
16 stukken

1002 - 1500

1002 - 1500
1002 Plannen voor het gesticht van bejaarde matrozen en vissers te 

Oostende, gemaakt door J.Boels, 1924-1927.
8 stukken

1003 Kaart met de polder van Zandvoorde; kopie naar C.J.A. Pulinx van 
1741, gemaakt door I. Drubbele, 1763.

1 stuk

1004 Kaart met de schorren van Snaaskerke, gemaakt door Ch. Serruys, 
1803.

1 stuk

1005 Kaart met de goederen te Klemskerke, in het bezit van Mevr. 
Danniaux, 1841.

1 stuk

1006 Kaart met de Westerschelde te Vlissingen, 1832.
1 stuk

1007 Plan van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad 
Oostende betreffende de haven, 1894.

1 stuk

1008 Plan van de goederen gelegen te Zeebrugge van de 'Compagnie 
des Installations Maritimes de Bruges', 1900.

1 stuk

1009 Plan met de wijzigingen aan de spoorweg te Brugge, 1900.
1 stuk

1010 Kaart van de zeehaven van Brugge, 20ste eeuw.
1 stuk

1011 Facsimile van een kaart van de stad Brugge uit 1690-1710, 20ste 
eeuw.

1 stuk
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1012 Plan van de weg van Middelkerke naar Mariakerke, 19de eeuw.
1 stuk

1013 Kadastrale kaart van Koekelare, gemaakt door P.C. Popp, 1840-
1850.

1 stuk

1014 Facsimile van de buurtwegen van Koekelare volgens de 'Atlas des 
Communications vicinales de la Commune de Couckelaere', 1846.

1 stuk

1016 Kaart met de verkeerswegen van het arrondissement Brugge, 19de
eeuw.

1 stuk

1018 Plan van spoorwegen tussen Lichtervelde, Gent, Brugge, 
Oudenaarde, 1865.

1 stuk

1019 Stuk met een Italiaans dobbelspel (1), 1697.
1 stuk

1020 Foto van een kaart met eigendommen, in het bezit van Jacques 
Ockerhout de ter Zale van 1796, 20ste eeuw.

1 stuk

1021 Plannen i.v.m. de restauratie van het Rijksarchief (Poortersloge), 
gemaakt door J. Viérin, 1921-1923; plan i.v.m. het bouwen van een 
liftschacht, 1967.

6 stukken

1022 Kaart van Snellegem naar een 18de eeuwse omloper, 18de eeuw.
1 stuk

1023 Plan van de bouw van een baan op de dijk van het kanaal van 
Plassendale naar Duinkerke, tussen Nieuwpoort en Veurne, 1837.

1 stuk

1024 Plan met de dwarsprofielen van de versterkingen van de stad 
Brugge, gemaakt door Vauban, 1702.

1 stuk

1025 Kaart met de watering van de Maldegemse Polder, lithografie, 
1859.

1 stuk

1026 Figuratieve kaart van gronden te Dudzele, gemaakt door F. d'Hauw,
1797.
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1 stuk

1027 Figuratieve kaart van gronden te Dudzele; kopie naar een kaart van
1778, gemaakt door F. d'Hauw, ?1802.

1 stuk

1028 Plattegrond van Mesen, 19de eeuw.
1 stuk

1029 Plan en project van de verbeteringswerken aan de haven van 
Nieuwpoort, 1875.

1 stuk

1030 Figuratieve kaarten met een boerderij te Roksem (1), gemaakt door
Ignace Drubbele, 1761.

1 kaartboek

1031 Kaarten met de bisdommen van Amiens, Arras, Thérouanne, 
reprodukties, 19de eeuw.

5 stukken

1032 Kaart van Mesen, 20ste eeuw.
1 stuk

1033 Kaart van de stad Brugge, 1973.
1 stuk

1034 Kaart van de Sint-Jacobsparochie in Brugge, gemaakt door J.F. 
Wauters, pastoor, 1804.

1 stuk

1035 Kaart met de parochie Ramskapelle bij Veurne, gemaakt door De 
Molder en P. van Maldegem, 18de eeuw.

1 stuk

1036 Kaart met een eigendom, in het bezit van Marie de Cridts, 1722.
1 stuk

1037 Kaart met goederen te Stalhille, in het bezit van de erfgenamen 
van de weduwe van K.J. de Croeser, 19de eeuw.

1 stuk

1038 Kadastrale kaarten van Meetkerke, gemaakt door Paardekoper, 
19de eeuw.

8 stukken
Niet raadpleegbaar

1040 Kaart van Brugge naar Marcus Gerardus van 1562, uitgave van 
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Gidsenbond, 20ste eeuw.
10 stukken

1041 Kaart van de stad Oostende met haar omliggende landen, zonder 
datum.

1 stuk

1042 Figuratieve kaart met de polder van Zandvoorde, gemaakt door P.A.
Nollet, 1717.

1 stuk

1043 Plan van het theaterkwartier van Brugge, kopie, 1860.
1 stuk

1044 Plan van de nieuwe steenweg van Brugge naar Kortrijk, gemaakt 
door Cornelis Verhaeghe, gezworen landmeter van de Raad van 
Vlaanderen, 1735.

1 stuk

1045 Kaart van de overstroming tussen Zandvoorde, de Gauwelosekreek
en het kanaal van Brugge naar Nieuwpoort, 1665.

1 stuk

1046 Kaart met de kreken in de omgeving van Oostende, gemaakt door 
Ch. Lootyns, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1709.

1 stuk

1047 Kaart met een deel van het noordkwartier van het Brugse Vrije, 
met aanduiding van de grensscheidingen, gemaakt door Frans 
Verplancke, 1715.

1 stuk

1048 Figuratieve kaart van een boerderij te Lo, 1811.
1 stuk

1049 Situatieschets van de kasselrij Ieper met o.a. de weg van 
Vlamertinge naar Dikkebus, 1751.

1 stuk

1050 Figuratieve kaart van een eigendom te Gijverinkhove, 1811.
1 stuk

1051 Plan van een boerderij te Pervijze, 1830.
1 stuk

1052 Kaart met twee landerijen te Zoutenaaie, 1830.
1 stuk
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1053 Kaart met de pastoriehoek te Dranouter, 1830.
1 stuk

1054 Kaart met de bewoning langs de weg van Ieper naar Elzendamme, 
gemaakt door Boedt, gezworen landmeter, 1695.

1 stuk

1055 Kaart met kreken en waterwegen rond Oostende, 18de eeuw.
1 stuk

1056 Kaart met kreken, waterwegen en het retranchement rond 
Oostende, 18de eeuw.

1 stuk

1057 Perceelsgewijze kaart van de parochie Oudenburg, 18de eeuw.
1 stuk

1058 Kaart met een boerderij, Hollandershuis genaamd, te Oostkerke, in 
het bezit van Pieter Jacques de l' Espeé, heer van Straeten, 
gemaakt door Lameire, 1771.

1 stuk

1059 Kaart met een boerderij en landerijen te Oostkerke, in het bezit van
de Jacobinessen (1), 18de eeuw.

1 stuk

1060 Kaart met landen te Sint-Kruis, Oostkerke en Moerkerke, in het 
bezit van het Commun van Sint-Walburga uit Brugge, 18de eeuw.

1 stuk

1061 Kaart met landerijen te Zandvoorde, binnen de watering van 's 
Heer Woutermansambacht en de geunieerde polders, 18de eeuw.

1 stuk

1062 Kaart met de wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 
gemaakt door J. Drubbele, gedrukt, 1838.

1 stuk

1063 Kaart met de Sint-Jobspolder te Lapscheure, 18de-19de eeuw.
1 stuk

1064 Kaart met een boerderij en landerijen, de Vijfringen genaamd, 
langs de Sluise Dijk, bij het kanaal van Brugge naar Sluis, 18de 
eeuw.

2 stukken

1065 Figuratieve kaart met een boerderij te Zande, 18de eeuw.
1 stuk
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1066 Kaart van het graafschap Vlaanderen met de kasselrijen, 
baljuwschappen, het Brugse Vrije en het land van Waas, gemaakt 
door Hubert Laillot, 1720.

1 stuk

1067 Leugenkaart van de watering van Gistel-Oost-over-de-Ware in 
Westkerke, 18de eeuw.

1 stuk

1068 Figuratieve kaart van een eigendom te Woumen, in het bezit van 
baron Maximiliaan de Peellaert-Steenmaere, gemaakt door P. 
Dasonville, landmeter, 1814.

1 stuk

1069 Kaart met landerijen, meersen, de Hillaerden genaamd, te 
Kortemark, 18de eeuw.

1 stuk

1070 Kaart met de waterhuishouding rond Nieuwpoort, 1662.
1 stuk

1071 Kaart met de Beisbroek te Sint-Andries, 18de eeuw.
1 stuk

1072 Kaart met een boerderij te Roksem, binnen de watering van Gistel-
Oost-over-de-Ware, in het bezit van Jan de Laveyne, gemaakt door 
D. Seghers, 1757.

1 stuk

1073 Figuratieve kaart met een boerderij te Gistel, in het bezit van Lucas
Beernaert, 18de eeuw.

1 stuk

1074 Kaart met landerijen, bossen, heiden gelegen in Zoerle-Parwijs en 
Westerlo, in het bezit van Nolis, 18de eeuw.

1 stuk

1075 Plattegronden en schetsen van de pastorie en de Sint-Annakerk te 
Brugge, 1879-1880.

3 stukken

1076 Foto's van verbouwingswerken aan de haven van Oostende, 1888.
3 stukken

1077 Kaart met een boerderij in Roeselare-Ambacht, gemaakt door 
Gregorius Berghman en Hendrijck de Mey, 1745.

1 stuk
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1078 Kaart met de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, gemaakt
door J. Drubbele, gedrukt, 1838.

1 stuk

1079 Kaart met eigendommen te Sint-Gillis in Brugge en Koolkerke, in 
het bezit van Charles van der Beke de Cringen, gemaakt door J. 
Drubbele, 1807.

1 stuk

1080 Kaart van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 20ste 
eeuw.

1 stuk

1081 Atlas van militaire gebouwen, kaart van Ieper, einde 19de eeuw.
1 stuk

1082 Kaart van de pagus Morinorum van circa 800, gegraveerd door 
Petrus Warin, 19de eeuw.

1 stuk

1083 Genealogie van de familie de Pletinese, 19de eeuw.
1 stuk

1084 Kaart van de vesting en de haven van Nieuwpoort, einde 17de 
eeuw.

1 stuk

1085 Heraldieke voorstelling van de Staten van Vlaanderen, 1610.
1 stuk

1086 Kaart met landerijen te Vladslo, in het bezit van Bernard 
Vanseveren, 1813.

1 stuk

1088 Figuratieve kaart van Blankenberge, gemaakt door Alphonse 
Neirynck, architect, 1857.

1 stuk

1089 Plattegrond van enkele huizen te Brugge, o.a. in de Vlamingstraat, 
einde van de 16de eeuw.

2 stukken.

1090 Kaart van de watering Oostkerke, 1764.
1 stuk

1091 Kaart van een eigendom van Charles Jacopssen te Lissewege, 19de
eeuw.
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1 stuk

1092 Kadastrale kaart van Sint-Anna-ter-Muiden, 1843.
1 stuk

1093 Plan van een sluis op de Zuidwatergang te Ramskapelle, 1853.
1 stuk

1094 Kaart van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 1806.
1 stuk

1095 Kaart van de watering Greveninge 'Klein Reigarsvliet', 1864.
1 stuk

1096 Plan van werken aan heulen in de Noordwatergang aan de 
Isabellevaart te Ramskapelle, 1862.

1 stuk

1097 Kadastrale kaart van Klemskerke, 19de eeuw.
1 stuk

Niet raadpleegbaar

1098 Kadastrale kaart van Middelkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1099 Kaart van de watering van Zandvoorde, 1857.
1 stuk

1100 Kaart van de wijziging van de loop van de Lieve door het maken 
van de nieuwe vaart van Brugge naar Sluis, 1823.

1 stuk

1101 Kadastrale kaart van Sint-Michiels en Loppem, 1929.
1 stuk

1102 Bulletin der eigendommen van de watering van Eiensluis en Groot-
Reigarsvliet te Sint-Pieters-op-de-Dijk, 1871.

1 stuk

1103 Kaarten van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware, 1894.
10 stukken

1104 Kaarten van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware, P.C. Popp, 1840-
1850.

5 stukken

1105 Kaart van de vereniging van het Oostwaterschap van de 
Leopoldsvaart, 1889.
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1 stuk

1106 Kaart van Oudenburg, 18de eeuw.
1 stuk

1107 Plan van een sluis in Groot-Reigarsvliet, 1849.
1 stuk

1108 Plan van een nieuwe sluis in de Rontselaarader op de grens van de 
gemeenten Dudzele en Oostkerke in de watering van Eiensluis en 
Groot-Reigarsvliet, 1855.

1 stuk

1109 Plan van de verbouwing van de Zwarte Sluis in de watering van de 
Hazegraspolder, 1871.

1 stuk

1110 Kadastrale kaart van de gemeente Oudenburg, 1820.
1 stuk

1111 Kaart van de Zandvoordepolder, D. Seghers, 1754.
1 stuk

1112 Kaart van de watering van 's Heer Woutermansambacht gelegen 
binnen de gemeenten Oudenburg en Zandvoorde, 1802.

1 stuk

1113 Plan van de bouw van de weg van Oostende naar Gistel binnen de 
watering van de Zandvoordepolder, 1899.

1 stuk

1114 Kaart van een hofstede met de landen en bossen gelegen in de 
parochie Waardamme binnen de heerlijkheid Jonkersambacht, 
1739.

1 stuk

1115 Kaart van de Sint-Catherinepolder binnen Kamerlingsambacht, eind
18de eeuw.

1 stuk

1116 Kadastrale kaarten van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware in de 
gemeente Roksem, 19de eeuw.

4 stukken

1117 Plan van de steenweg 'Breedenweg' in de gemeenten Zandvoorde 
en Oudenburg binnen de watering van de Zandvoordepolder, 1867.

1 stuk
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1118 Kaart van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware in de gemeente 
Bekegem, 19de eeuw.

1 stuk

1119 Kaart van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware, 1859.
1 stuk

1120 Kaarten van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware in de 
gemeenten Westkerke, Ettelgem, Bekegem, Zerkegem en Roksem, 
19de eeuw.

5 stukken

1121 Kaart van de gemeente Lombardsijde, 19de eeuw.
1 stuk

1122 Kadastrale kaarten en legger van de gemeenten Snaaskerke en 
Gistel, 19de eeuw.

3 stukken

1123 Kaart van de haven van Nieuwpoort, 19de eeuw.
1 stuk

1124 Kaart van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware (15de en 16de 
begin), 19de eeuw.

1 stuk

1125 Kaarten van de Grote Westwatering in de gemeente Gistel, 1857.
2 stukken

1126 Kaarten van de wateringen en wegen van West-Vlaanderen, 19de 
eeuw.

4 stukken

1127 Kaart van de watering van Eernegembroek (copie van een kaart uit
1687 van J. Lobberecht), 19de eeuw.

1 stuk

1128 Plan van het herstel van de versterkingen rond de sluis van het 
kanaal van Plassendale en de bouw van een kaai op de 
rechteroever ervan, 1846.

1 stuk

1129 Kaart van de watering van Zevekotehoek,1855.
1 stuk

1130 Kaart van het fort Albertus in de parochie Mariakerke met de 
respectieve 'rijswerken' tot het bewaren van de duinen, 
Deschrijvere, 1762.
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1 stuk

1131 Plan van een restauratie van twee bruggen in de Sint-
Catherinepolder binnen de Grote Westwatering, 1871.

1 stuk

1132 Kaart van de nieuwe polder van Snaaskerke (bedijkt in het jaar 
1804), 1809.

1 stuk

1133 Kaart van de watering van Kamerlingsambacht (het nieuw gedelf 
van aan de Blauwe Sluis tot aan het oude sas in de haven van 
Oostende, 19de eeuw.

1 stuk

1134 Kaart van het 'geleed' of de Kamerlingwatergang in de polder van 
Zandvoorde die loopt naar de Vervallen Zeesluis en de Blauwe 
Sluis, F. Verplancke, 1732.

1 stuk

1135 Plan om het water dat geloosd werd door de zogenaamde Blauwe 
Sluis nu te doen 'sueren' of uit te wateren langs de nieuwe sluis te 
Zandvoorde,J. Debrock, 1802.

1 stuk

1136 Plan van de bouw van een houten sifon onder het kanaal van 
Plassendale te Nieuwpoort, 19de eeuw.

1 stuk

1137 Kaart van het Provinciegeleed en de Dode Kreek binnen de Grote 
Westwatering, 19de eeuw.

1 stuk

1138 Kaart van de Sint-Catherinepolder en de schorre van Snaaskerke, 
1850.

1 stuk

1139 Kaart van de stad Brugge (copie naar een oorspronkelijke kaart van
J. Lobberecht van 1719), 19de eeuw.

1 stuk

1140 Kaart van de provincie van West-Vlaanderen, Daveluy, 19de eeuw.
1 stuk

1141 Kaarten van de Grote Westwatering, 1877.
7 stukken

1142 Kaart van de Grote Westwatering, 1863.
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1 stuk

1143 Kadastrale kaart van Zevekote, 19de eeuw.
5 stukken

1144 Kaarten van de watering van Vladslo-Ambacht, 1888.
2 stukken

1145 Plan van het aanleggen van een buis in de kreek van 
Nieuwendamme om het water van Vladslo-Ambacht te 'sueren' of 
uit te wateren, 1877.

1 stuk

1146 Kadastrale kaart en legger van de gemeente Westende, 1862.
3 stukken

1147 Plan om het water van Mariakerke af te leiden via de Dode Kreek, 
19de eeuw.

1 stuk

1148 Plannen voor de drooglegging van Eernegembroek, de bouw van 
een sifon onder het kanaal van Bourgogne en verbeteringswerken 
binnen de watering van Gistel-Oost-over-de-Ware, 19de eeuw.

5 stukken

1149 Kadastrale kaart van de gemeente Westende, 19de eeuw.
1 stuk

1150 Kaart van de watering Gistel-West-over-de-Ware, 1855.
1 stuk

1151 Kadastrale kaarten van de gemeente Leffinge, 19de eeuw.
14 stukken

1152 Kaart van de watering van Eernegembroek, J. Lobberecht, 1689.
1 stuk

1153 Kadastrale kaarten van de gemeente Slijpe, 19de eeuw.
11 stukken

1154 Plan van de voorgevel van het stadhuis van Brugge, 19de eeuw.
1 stuk

1155 Topografische kaart van West-Vlaanderen, P.C. Popp, 1856.
1 stuk

1156 Kaart van de Grote Westwatering, 19de eeuw.
1 stuk



Verzameling 'Kaarten en Plannen' (enkel digitaal raadpleegbaar in 
de leeszaal)

103

1157 Kaart van de Grote Westwatering, 1859.
1 stuk

1158 Kaart van de wateringen van Kamerlingsambacht, Gistel-West-over-
de-Ware, Zevekotehoek en Vladslo-Ambacht, 1666.

1 stuk

1159 Plan van de steenweg van Zevekote naar Leffinge, 19de eeuw.
1 stuk

1160 Plan van de afleidingskanalen van de Grote Westwatering door de 
Sint-Catherinepolder, 19de eeuw.

1 stuk

1161 Kadastrale kaart en legger van de watering van Zevekotehoek, 
1821-1826.

2 stukken

1162 Kaart van de Gistelse dijk toebehorende aan de watering van 
Gistel-West-over-de-Ware, 1792.

4 stukken

1163 Plan van de Sint-Catherinesluis gelegen binnen de stad Oostende 
en de Blauwe Sluis gelegen in de Zandvoordepolder, 1801.

1 stuk

1164 Plan van verbeteringswerken aan het Steendijkledeke en de Dode 
Kreek bij Mariakerke binnen de Grote Westwatering, 19de eeuw.

1 stuk

1165 Plan van een afleidingskanaal van de Grote Westwatering door de 
Sint-Catherinepolder, 1860.

1 stuk

1166 Plannen van de bouw van een sluis binnen de Grote Westwatering 
in de Sint-Catherinepolder, 19de eeuw.

2 stukken

1168 Plannen van verbeteringswerken aan de Steendijk, de Blauwe Sluis,
de Dode Kreek, het Provinciegeleed, de Gauwelose bij Snaaskerke 
en Mariakerke in de Sint-Catherinepolder binnen de Grote 
Westwatering, 19de eeuw.

2 stukken

1169 Stafkaarten van Nieuwpoort, Leke, Gistel, Bredene, Oostende, 
Middelkerke, 1888-1890.

6 stukken
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1170 Kaart van afleidingskanalen binnen de Grote Westwatering, 1860-
1861.

2 stukken

1171 Plan van het peil en het niveau van de kreek van de sluis van 
Snaaskerke tot aan de Blauwe Sluis, F. Ramault, 1791.

1 stuk

1172 Plannen en brief van verbeteringswerken aan de Zwarte Weg, 
Kromme Gracht, Ingelram bij Slijpe binnen de Grote Westwatering, 
1857.

3 stukken

1173 Kaart van de Sint-Catherinepolder gelegen in de gemeenten 
Mariakerke en Stene, 1859-1893.

1 stuk

1174 Plan en brief voor de bouw van een dam om het Plompaartgeleed 
te 'sueren' of uit te wateren langs het afvoerkanaal van de 
watering van Vladslo-Ambacht, 1855.

3 stukken

1175 Kadastrale kaarten van Wilskerke, 19de eeuw.
4 stukken

1176 Plannen van de sluis van Snaaskerke, B. Wijnsdau, J.De 
Smedt,1760.

6 stukken

1177 Plan van verbeteringswerken aan de Dode Kreek, Gauwelose bij 
Mariakerke in de Sint-Catherinepolder binnen de Grote 
Westwatering, 1858.

1 stuk

1178 Kaart van de Zandvoordepolder en Kamerlingsambacht, 18de 
eeuw.

1 stuk

1179 Diploma van de historische, archeologische en literaire 
maatschappij van de stad Ieper en het oude West-Vlaanderen, 
19de eeuw.

1 stuk

1180 Genealogie van de familie Wauckier, 1794.
1 stuk

1181 Kaart van de eigendommen van Norbert Eggermont te Beernem, 
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1866.
1 stuk

1182 Kaart van het fort Sint-Donaas bij Sint-Anna-ter-Muiden, 18de eeuw.
1 stuk

1183 Atlas van het wegennet en de bevaarbare rivieren van België van 
1830 tot 1880, 1880.

1 atlas

1184 Kaart van Brugge uitgegeven in 1562 door Marcus Gerards, 
uitgever van de copie: Karel Reyaert (Storie), 19de eeuw.

1 stuk

1185 Nieuwe atlas van België, 1846.
1 atlas

1186 Atlas van de steden van België in de 16de eeuw; kaarten van de 
geograaf J. Deventer uitgegeven door E. Ouverleaux en J. Van Den 
Gheyn, 1884-1924.

4 delen

1187 Algemene atlas van Congo door A. Massart (nota: bij de kaart is 
ook de administratieve indeling van Belgisch Congo en Ruanda-
Burundi gegeven), 1950.

1 atlas

1188 Algemene atlas van Congo door J. Van Wing (nota: bij de kaart zijn 
ook de katholieke missies van Belgisch Congo en Ruanda-Burundi 
gegeven), 1951.

1 atlas

1189 Algemene atlas van Congo door P. Jentgen (nota: er wordt 
verduidelijking bij de grenzen van Belgisch Congo gegeven), 1953.

1 atlas

1190 Algemene atlas van Congo door R. Cambier (nota: er wordt 
verduidelijking bij de antislavernijcampagne gegeven), 1952.

1 atlas

1191 Bodemkaarten van België met verklarende teksten (Bredene, 
Brugge, De Haan, Blankenberge, Heist, Houtave, Lampernisse, 
Leke, Middelkerke, Oostende, Nieuwpoort, Oostduinkerke, 
Westkapelle, het Zwin), 1950- 1958.

24 stukken

1192 Kaart van een deel van België en Zuid-Nederland, 19de eeuw.
1 stuk
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1193 Wegenkaart van België, 1859.
8 stukken

1194 Kaarten van de departementen Nord en Pas-de-Calais, (de streek 
van Avesne, Cambrai en Le Cateau), 1880.

3 stukken

1195 Stafkaarten van Bredene, Diksmuide, Heist, Izegem, Langemark, 
Loppem, Mouscron (Moeskroen), Nieuwpoort, Veurne, Westkapelle, 
1866-1883.

10 stukken

1196 Stafkaarten van Avelgem, Deinze, Eeklo, Ronse, Waregem, 1874.
5 stukken

1197 Stafkaarten van Blankenberge, Brugge, Doornik, Ieper, Kortrijk, 
Oostduinkerke, Oostende, Ploegsteert, Proven, Roeselare, Tielt, 
Veurne, Westkapelle, 1921-1934.

13 stukken

1198 Kaart van Brugge, uitgegeven in 1562 door Marcus Gerards; 
uitgever van de copie: de Gidsenbond, 20ste eeuw.

1 stuk

1199 Kaart van de wegen van de stad Gent, 1829.
1 stuk

1200 Archeologische kaart van het departement Nord, uitgegeven door 
de historische commissie, 1866.

1 stuk

1201 Synoptische tabellen van de Franse taal, de wereldgeschiedenis, 
fysica, scheikunde door R. Laborde, 19de eeuw.

4 stukken

1202 Stafkaarten van Aalter, Antoing, Celles, Diksmuide, Frasnes-lez-
Buissenal, Gistel, Hertain, Leuze, Loppem, Mesen, Nevele, 
Oedelem, Pecq, Staden, Templeuve, Doornik, Westkapelle, 
Zedelgem, 1911-1942.

18 stukken

1203 Geologische doorsnede van de streek van de Schelde, de Rupel en 
de Grote Nete, 1879.

1 stuk

1204 Geologische kaarten van Aarschot, Antwerpen, Beveren, Boom, 
Booisschot, Kasterlee, Kontich, Herentals, Heist-op-den-Berg, 
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Hoboken, Kermt, Lennik, Saint-Quentin, Lier, Rijsel, Lubbeek, 
Mechelen, Putte, Ronse, Sint- Niklaas, Temse, 1879-1881.

20 stukken

1205 Stafkaart van Brugge, 1934.
1 stuk

1206 Kaarten van de verbindingswegen in België, 1862.
4 stukken

1207 Stafkaart van Kortijk, 19de eeuw.
1 stuk

1208 Stafkaart van Ieper, 19de eeuw.
1 stuk

1209 Stafkaart van Poperinge, 19de eeuw.
1 stuk

1210 Stafkaart van Ieper, 19de eeuw.
1 stuk

1211 Stafkaart van Roeselare, 19de eeuw.
1 stuk

1212 Stafkaart van Veurne, 19de eeuw.
1 stuk

1213 Stafkaart van Oostende, 19de eeuw.
1 stuk

1214 Stafkaart van Oostduinkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1215 Stafkaart van Blankenberge, 19de eeuw.
1 stuk

1216 Stafkaart van Brugge, 19de eeuw.
1 stuk

1217 Stafkaart van Doornik, 19de eeuw.
1 stuk

1218 Stafkaart van Ploegsteert, 19de eeuw.
1 stuk

1219 Kaart van Vlaanderen uitgegeven in 1540 door Gerard Mercator; 
uitgever van de copie: het gemeentebestuur van Antwerpen, 1882.
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1 stuk

1220 Stafkaart van Oost-Eeklo en Lokeren-West, 1869.
1 stuk

1221 Stafkaart van Gent, 1894.
1 stuk

1222 Kaart van Kruishoutem, 19de eeuw.
1 stuk

1223 Topografische kaart van België, 1882.
1 stuk

1224 Stafkaart van Zomergem, 1875.
1 stuk

1225 Stafkaart van Knesselare, 1873.
1 stuk

1226 Kaart van de spoorwegen van België, 1897.
1 stuk

1227 Kaart van Antwerpen en omgeving, 1884.
1 stuk

1228 Kadastrale kaart van Ronse en Opbrakel, 1837.
1 stuk

1229 Stafkaart van Oudenaarde, 1901.
1 stuk

1230 Kadastrale kaart van Oudenaarde en Ronse, Gerard, 1837.
1 stuk

1231 Stafkaart van Kortemark, 1910.
1 stuk

1232 Kadastrale kaart van Oudenaarde en Zottegem, Gerard, 1837.
1 stuk

1233 Kaart van Gent-Zuid, Wetteren, Zottegem, Oudenaarde, Kortrijk, 
Ingelmunster, Tielt naar Ferraris, copie, 19de eeuw.

1 stuk

1234 Stafkaart van Gent, 1901.
1 stuk
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1235 Stafkaart van Zedelgem, 1901.
1 stuk

1236 Stafkaart van Gent, 1869.
1 stuk

1237 Stafkaart van Roeselare, 1899.
1 stuk

1238 Kadastrale kaart van Temse en Buggenhout, Gerard, 1837.
1 stuk

1239 Alfabetische tafel van de gemeenten van Oost-Vlaanderen, Gerard, 
1837.

1 stuk

1240 Kaart van Oost-Vlaanderen, 1837.
1 stuk

1241 Stafkaart van Wakken, 1899.
1 stuk

1242 Stafkaart van Aalst, 1884.
1 stuk

1243 Stafkaart van Torhout, 1899.
1 stuk

1244 Stafkaart van Dendermonde, 1870.
1 stuk

1245 Kadastrale kaart van Deinze, Nevele, Zomergem, 1837.
1 stuk

1246 Stafkaart van Tielt, 1899.
1 stuk

1247 Stafkaart van Sint-Niklaas, 1869.
1 stuk

1248 Stafkaart van Mechelen, 1885.
1 stuk

1249 Stafkaart van Izegem, 1899.
1 stuk

1250 Kadastrale kaart van Maldegem en Eeklo, 19de eeuw.
1 stuk
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1251 Kadastrale kaart van Gent, 19de eeuw.
1 stuk

1252 Kadastrale kaart van Geraardsbergen, 19de eeuw.
1 stuk

1253 Stafkaart van Kaprijke en Zelzate, 19de eeuw.
1 stuk

1254 Kadastrale kaart van Lokeren en Dendermonde, 19de eeuw.
1 stuk

1255 Kadastrale kaart van Zulte en Kruishoutem, 19de eeuw.
1 stuk

1256 Kadastrale kaart van Aalst en Ninove, 19de eeuw.
1 stuk

1257 Kadastrale kaart van Wachtebeke, Gerard, 19de eeuw.
1 stuk

1258 Stafkaart van Staden, 1899.
1 stuk

1259 Stafkaart van Wingene, 1898.
1 stuk

1260 Stafkaart van Leke, 1883.
1 stuk

1261 Kaart van de verdeling van het département du Nord, opgedeeld in
8 districten op 1 februari 1790, 18de eeuw.

1 stuk

1262 Stafkaart van Middelkerke, 1876.
1 stuk

1263 Stafkaart van Oostende, 1876.
1 stuk

1264 Stafkaart van Bredene, 1875.
1 stuk

1265 Stafkaart van Nieuwpoort, 1876.
1 stuk

1266 Stafkaart van Maldegem, 1874.
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1 stuk

1267 Stafkaart van Oostende, 1900.
1 stuk

1268 Stafkaart van Gistel, 1901.
1 stuk

1269 Stafkaart van Oostende, 1900.
1 stuk

1270 Stafkaart Bredene, 1909.
1 stuk

1271 Stafkaart van Houtave, 1909.
1 stuk

1272 Stafkaart van Bredene, 1909.
1 stuk

1273 Stafkaart van Diksmuide, 1907.
1 stuk

1274 Kaart van de afwatering van Oostende, 1899.
1 stuk

1275 Wereldkaart 'Terrarum orbis tabulum' uitgegeven in 1300 door 
Richardus de Haldingham, copie, 1869.

1 stuk

1276 Genealogie van Franse koningen, prinsen en prinsessen, 1838.
1 stuk

1277 Kaart van Brugge, uitgegeven in 1562 door Marcus Gerards, copie, 
19de eeuw.

1 stuk

1278 Kaart van eigendommen van de la Villette gelegen in de watering 
van Groot-Reigarsvliet, 1712.

1 stuk

1279 Affiche van de stad Brugge i.v.m. het nationaal jubeleum van 50 
jaar onafhankelijkheid; het feestprogramma, 1880.

1 stuk

1280 Wereldkaart: aardrijkskundig, politiek en commercieel, Frère A.M.G.,
1881.

1 stuk
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1281 Affiche van een muziekprogramma te Brugge, 1879.
1 stuk

1282 Affiche van de 25ste verjaardag van de katholieke vereniging 'La 
Concorde 1852-1877'; programma van de feestelijkheden te 
Brugge, 1877.

1 stuk

1283 Kaart van parochie Rumbeke, Nuttens, 1766.
1 stuk

1284 Kaart van België en Noord-Frankrijk, J. Dosseray-Rivière, 1909.
1 stuk

1285 Kaart van West-Vlaanderen, P.C. Popp, 1856.
1 stuk

1286 Plannen van een rooilijn te Ruiselede, 1866.
4 stukken

Niet raadpleegbaar

1287 Kaart van eigendommen van Françoise Pecsteen de Zwevezele, 
burggravin, in Zwevezele, 1831.

1 stuk

1288 Kadastrale kaart van Zwevezele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1289 Genealogie van de familie Wauckier, 18de eeuw.
1 stuk

1290 Kaart van de watering van Groot-Reigarsvliet, 1737.
1 stuk

1291 Kaart van de watering van Eiensluis, 1759.
1 stuk

1292 Genealogie van de familie Wauckier, 1785.
1 stuk

1293 Genealogie van de familie Wauckier, 18de eeuw.
1 stuk

1294 Stafkaart van de streek tussen Sluis en Nieuwpoort met het 
achterland, 1869.

1 stuk
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1295 Plan van een gevel van een huis te Brugge, 19de eeuw.
1 stuk

1296 Genealogie van de familie Breydel, 18de eeuw.
4 stukken

1297 Plan van een herinneringsplaat aan de burgers en slachtoffers van 
de 1ste wereldoorlog, voor de Sint Walburgakerk te Veurne, 1925.

1 stuk

1298 Genealogie van de familie Blommaert, 19de eeuw.
1 stuk

1299 Plan van profiels van een beek tussen de Smalle Watergang en de 
brug op de grens van de wateringen van Eiensluis en 
Blankenberge, 1849.

1 stuk

1300 Plannen van profiels van de Isabellesluis bij het Leopoldskanaal, 
19de eeuw.

6 stukken

1301 Kaart van het niveau van het water in de watering van Groot-
Reigarsvliet, tussen de kanaaldijk van Lissewege en het 
Leopoldskanaal, 19de eeuw.

1 stuk

1302 Plan van profiels vanaf de 1ste brug op de baan van Brugge naar 
Blankenberge m.b.t. de waterlopen de Smalle Watergang, de Grote 
Watergang en de Isabellevaart, 19de eeuw.

1 stuk

1303 Plan om via het kanaal van Zelzate de streek tussen Brugge, 
Damme en Heist met water te bevoorraden, 1849.

1 stuk

1304 Plan i.v.m. de Zwarte Sluis, s.l., 1791.
1 stuk

1305 Genealogie van de familie Verhulst, 1794.
1 stuk

1306 Plan en voorontwerp van een kalvarie te Veurne, 1925.
1 stuk

1307 Reglement van de Sint-Sebastiaansgilde te Varsenare, 1763 (1).
1 stuk
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1308 Plan van een huis te Brugge, 19de eeuw.
1 stuk

1310 Genealogie van de familie de la Villette, 18de-19de eeuw.
1 stuk

1311 Kaart van de watering van Greveninge 'Klein Reigarsvliet', 1864.
1 stuk

1312 Kadastrale kaarten van Torhout, 19de eeuw.
3 stukken

1313 Kaarten van Westkapelle, Sint-Anna-ter-Muiden binnen de watering 
van Greveninge 'Klein Reigarsvliet', 1864.

10 stukken

1314 Genealogie van de familie Wauckier, J.J Rabaut, 1784.
1 stuk

1315 Genealogie van de familie Belpaire (1650-1943), 1943.
1 stuk

1316 Kadastrale kaart van de gemeente Stalhille, 19de eeuw.
1 stuk

1317 Kaart van een hofstede te Wenduine, 1701.
1 stuk

1318 Stafkaart van Ploegsteert, 1863.
1 stuk

1319 Stafkaart van Kortrijk, 1870.
1 stuk

1320 Stafkaart van Proven, 1862.
1 stuk

1321 Stafkaart van Tielt, 1867.
1 stuk

1322 Stafkaart van Veurne, 1863.
1 stuk

1323 Stafkaart van Oostduinkerke, 1861.
1 stuk

1324 Stafkaart van Blankenberge, 1862.
1 stuk
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1325 Stafkaart van Doornik, 1869.
1 stuk

1326 Stafkaart van Ieper, 1865.
1 stuk

1327 Stafkaart van Oostende, 1865.
1 stuk

1328 Stafkaart van Roeselare, 1865.
1 stuk

1329 Stafkaart van Brugge, 1869.
1 stuk

1330 Stafkaart van Westkapelle, 1867.
1 stuk

1331 Wapenschilden van de leden van de Staten van Vlaanderen, 18de 
eeuw.

1 stuk

1332 Kaart van de heerlijkheid Flamenchon, 1709.
1 stuk

1333 Kadastrale kaarten van Ettelgem en Stalhille, 19de eeuw.
3 stukken

1334 Verkavelingsplan van de Grote Plaat te Westkapelle, 1876.
1 stuk

Niet raadpleegbaar

1335 Kaart van de duinen te Blankenberge, 1871.
1 stuk

1336 Kaart van de stad Blankenberge, 19de eeuw.
1 stuk

1337 Plan van een afvoerkanaal in de watering van Kamerling in de 
achterhaven van Oostende, 1867.

1 stuk

1338 Kadastrale kaart van Knokke, 1875.
1 stuk

1339 Kaart van Oostende, 1898.
1 stuk
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1340 Kaart van de kust tussen Wenduine en Heist, 1881.
1 stuk

1341 Kaart van de Zoutepolder te Knokke, 1874.
1 stuk

1342 Kaart van de kust tussen Wenduine en Heist, 1870.
1 stuk

1343 Kaart van de kust tussen de Franse grens en Oostduinkerke, 1877.
1 stuk

1344 Kaart van de kust tussen Middelkerke en Wenduine, 1885.
1 stuk

1345 Plan van het herdelven en verbreden van de Slopgatvaart in de 
gemeente Lo, 1876.

1 stuk

1346 Kaart van de oude zeedijk genaamd de Evendijk te Heist, 1873.
1 stuk

1347 Kaart van de kust tussen Middelkerke en Oostduinkerke, 1874.
1 stuk

1348 Kaart van onroerend bezit in de haven van Oostende en in 
Wenduine, 1910.

1 stuk

1349 Plan van een afvoerkanaal in de achterhaven van Oostende binnen 
de watering van Kamerlingsambacht, 1867.

1 stuk

1350 Kaart van de verkoop van gronden aan de stadsvesten van Ieper, 
19de eeuw.

1 stuk

1351 Kaart van de wijk Ligy te Ieper, 19de eeuw.
1 stuk

1352 Kaart van de kust tussen Heist en de Nederlandse grens, 19de 
eeuw.

1 stuk

1353 Kaart van de kust tussen Oostduinkerke en Middelkerke, 1874.
1 stuk
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1354 Kaart van de staatseigendommen gelegen tussen de Kromme Arm 
te Wenduine en de brug aan de Jachtsluis te Blankenberge, 1910.

1 stuk

1355 Kadastrale kaart van Aartrijke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1356 Kadastrale kaart van Lapscheure, 19de eeuw.
1 stuk

1357 Kaart van de kust tussen Heist en de Nederlandse grens, 1873.
1 stuk

1358 Kaart van de watering van Moerkerke-Noord-over-de-Lieve, 1857.
1 stuk

1359 Plannen van een sluis, 19de eeuw.
2 stukken

1360 Kadastrale kaart van Oostnieuwkerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1361 Kadastrale kaart van Oudekapelle, 19de eeuw.
1 stuk

1362 Kadastrale kaarten van Westvleteren, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1363 Kadastrale kaarten van Vlamertinge, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1364 Kadastrale kaarten van Reningelst, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1365 Kaart van twee hofsteden in de parochie en ambacht Dudzele 
binnen de watering van Groot-Reigarsvliet (eigendom van Mevrouw
Anne Petronelle Adriane de Crombrugghe, Douarière van Jonkheer 
Bruno Schynckele de Ronshove), 18de eeuw.

1 stuk

1366 Kadastrale kaart van Vinkem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1367 Kadastrale kaart van Westende, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1368 Kadastrale kaart van Voormezele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk
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1369 Kadastrale kaart van Wingene, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1370 Kadastrale kaart van Oostkerke (arrondissement Veurne), P.C. Popp,
19de eeuw.

1 stuk

1371 Kadastrale kaarten van Pollinkhove, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1372 Kadastrale kaart van Leisele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1373 Kadastrale kaart van Zwevezele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1374 Kadastrale kaart van Oekene, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1375 Kadastrale kaarten van Mesen (Messines), P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1376 Kadastrale kaart van Oeren, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1377 Kadastrale kaart van Zandvoorde (arrondissement Ieper), P.C. Popp,
19de eeuw.

1 stuk

1378 Kadastrale kaart van Pittem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1379 Kaart van de vereniging van het Oostwaterschap van de 
Leopoldsvaart, 1889.

8 stukken

1380 Kadastrale kaart van Westkerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1381 Kadastrale kaart van Wingene, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1382 Kadastrale kaart van Wulvergem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1383 Kadastrale kaart van Stuivekenskerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk
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1384 Kadastrale kaart van Zoutenaaie, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1385 Kadastrale kaart van Sint-Jan (arrondissement Ieper), P.C. Popp, 
19de eeuw.

1 stuk

1386 Kadastrale kaarten van Ichtegem, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1387 Kadastrale kaarten van Warneton (Waasten), P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1388 Kadastrale kaart van Sint-Rijkers, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1389 Kadastrale kaarten van Oostvleteren, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1390 Kadastrale kaart van Alveringem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1391 Kadastrale kaart van Woesten, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1392 Kadastrale kaarten van Lotenhulle, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1393 Kadastrale kaart van Westrozebeke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1394 Kadastrale kaart van Werken, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1395 Kadastrale kaarten van Moorsele, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1396 Kadastrale kaart van Westouter, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1397 Kadastrale kaarten van Ploegsteert, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1398 Kadastrale kaart van Zwevezele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1399 Kadastrale kaart van Vinkt, P.C. Popp, 19de eeuw.
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1 stuk

1400 Kadastrale kaart van Noordschote, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1401 Kadastrale kaarten van Izegem, 1883.
1 stuk

1402 Kaart van de vereniging van het Oostwaterschap van de 
Leopoldsvaart, 1888.

1 stuk

1403 Kaart van eigendommen in de gemeente Assebroek, in het bezit 
van de Heer Felix Guillelmus du Jardin, 1852.

2 stukken

1404 Kadastrale kaarten van Nieuwkerke, 19de eeuw.
2 stukken

1405 Kadastrale kaart van Houtem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1406 Kadastrale kaart van Gits, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1407 Kaart van de watering van Greveninge 'Klein Reigarsvliet' in 
Westkapelle en Sint-Anna-ter-Muiden, 1864.

1 stuk

1408 Topografische kaarten van de provincie West-Vlaanderen, P.C. Popp,
1856.

3 stukken

1409 Kadastrale kaarten van Poperinge, P.C. Popp, 19de eeuw.
5 stukken

1410 Stafkaart van Antwerpen, 1965.
1 stuk

1411 Plan van de verbetering van de weg tussen de gemeenten 
Harelbeke en Lendelede, 1869.

1 stuk

1412 Kadastrale kaart van Stavele, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1413 Kadastrale kaart van Lo, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk
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1414 Kadastrale kaart van Loppem, 19de eeuw.
1 stuk

1415 Kadastrale kaart van Loker, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1416 Kadastrale kaarten van Wervik, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1417 Kadastrale kaart van Ertvelde, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1418 Kadastrale kaart van Kemmel, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1419 Kadastrale kaart van Leke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1420 Kadastrale kaart van Dikkebus, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1421 Kadastrale kaarten van Ruddervoorde, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1422 Kadastrale kaart van Beselare, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1423 Kadastrale kaarten van Zedelgem met eigendommen van de Heer 
Van Nieuwenhuyse, 1829.

2 stukken

1424 Kadastrale kaart en legger van Houtave, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1425 Plannen van gebouwen te Keulen en Parijs, 19de eeuw.
4 stukken

1426 Kadastrale kaarten van Torhout, P.C. Popp, 19de eeuw.
3 stukken

1427 Kaarten van eigendommen in Merkem en Booitshoeke, in het bezit 
van Mevrouw P.J. Tiberghien, douairière, 19de eeuw.

2 stukken

1428 Genealogie van Annie Geldhof, 1961.
2 stukken
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1429 Kaart van de watering de Moere in Meetkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1430 Erediploma's van de provinciale feestcommissie voor het nationaal 
eeuwfeest van West-Vlaanderen (1830-1930), 1930.

2 stukken

1431 Kadastrale kaart van Langemark, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1432 Kaarten van eigendommen te Zuienkerke en Uitkerke, 19de eeuw.
4 stukken

1433 Overzichtstabel van ridderorden in Frankrijk en elders, 19de eeuw.
1 stuk

1434 Kadastrale kaarten van Staden, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1435 Kadastrale kaart van Wulveringem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1436 Kaarten van eigendommen in Keiem, in het bezit van Mevrouw de 
Tiberghien, douairière, 1857.

1 stuk

1437 Kaart van eigendommen te Meetkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1438 Kadastrale kaart van Zarren, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1439 Kadastrale kaart van Oostnieuwkerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1440 Kadastrale kaarten van Handzame, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1441 Kadastrale kaarten van Boezinge, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1442 Kadastrale kaarten van Hooglede, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1443 Kaart van eigendommen te Lissewege, in het bezit van J. Van 
Kersschaver-Franckin, 1859.

1 stuk
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1444 Kadastrale kaart van Snaaskerke, 19de eeuw.
1 stuk

1445 Kadastrale kaart van Sint-Jacobs-Kapelle, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1446 Kadastrale kaarten van Tielt, P.C. Popp, 19de eeuw.
3 stukken

1447 Kadastrale kaart van Sijsele (sectie A,B), 1866.
2 stukken

1448 Kadastrale kaart van Meetkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1449 Kadastrale kaart van Stene, 19de eeuw.
1 stuk

1450 Kadastrale kaart van Oostduinkerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1451 Kadastrale kaart van Steenkerke, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1452 Kadastrale kaart van Passendale, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1453 Kadastrale kaart en tafel van Varsenare, 19de eeuw.
1 stuk

1454 Kaart van eigendommen te Westkapelle en Hoeke, 19de eeuw.
1 stuk

1455 Kadastrale kaarten van Reninge, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1456 Kaart van eigendommen te Dudzele en Oostkerke, in het bezit van 
Juffrouw Colette Dethiennes, 1816.

1 stuk

1457 Stafkaart van Kapellen met een overzicht van het Scheldebekken, 
19de eeuw.

1 stuk

1458 Kadastrale kaart van Varsenare, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1459 Kadastrale kaart van Moerkerke, 19de eeuw.
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1 stuk

1460 Kadastrale kaart van Eernegem, P.C. Popp, 19de eeuw.
1 stuk

1461 Kaart van Westkerke, 19de eeuw.
1 stuk

1462 Kadastrale kaarten van Slijpe, Dranouter en Zillebeke, P.C. Popp, 
1866.

4 stukken

1463 Kaarten van eigendommen te Zuienkerke, Houtave en Meetkerke, 
19de eeuw.

4 stukken

1464 Kadastrale kaarten van Watou, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1465 Kadastrale kaarten van Wijtschate, P.C. Popp, 19de eeuw.
2 stukken

1466 Affiche van een kunsttentoonstelling in het Gruuthusemuseum te 
Brugge n.a.v. de 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid, 1925.

1 stuk

1467 Affiche van de historische Gouden Boomstoet te Brugge: een 
steekspel, 1907.

1 stuk

1468 Plan van de haveninstallaties te Brugge, 19de-20ste eeuw.
1 stuk

1469 Plannen van historische monumenten te Brugge, met commentaar,
19de eeuw.

19 stukken

1470 Kadastrale kaart van Sint-Pieters-op-de-Dijk bij Brugge, P.C. Popp, 
19de eeuw.

1 stuk

1471 Kaarten van de stad Brugge, 19de eeuw.
3 stukken

Niet raadpleegbaar

1472 Kadastrale kaarten van Brugge, 19de eeuw.
3 stukken
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1473 Kaarten van de stad Brugge, 19de eeuw.
4 stukken

1474 Kadastrale kaarten van Brugge en omgeving, 19de eeuw.
5 stukken

1475 Kaart van Vlaanderen, uitgegeven door Pieter Van Der Beke in 
1538; copie uitgegeven door het gemeentebestuur van Gent, 1897.

2 stukken

1476 Genealogie van de familie van Mullem, 1980.
1 stuk

1477 Kaart (fragment) van de plattegrond van Brugge, uitgegeven door 
Marcus Gerards in 1562; copie, uitgegeven door de Gidsenbond 
van Brugge en West-Vlaanderen, 1977.

1 stuk

1478 Genealogie van de familie Neirynck, 20ste eeuw.
1 stuk

1479 Historische kaart van York, 1947.
1 stuk

1480 Kaart van de kustlijn tussen De Panne en Knokke, 1880.
1 stuk

Niet raadpleegbaar

1481 Kaart van de Moeren bij Veurne, 18de eeuw.
1 stuk

1482 Stafkaart van Nieuwpoort, Bredene, Aartrijke, Booitshoeke, 19de 
eeuw.

1 stuk

1483 Plan van twee ontwerpen van het Schipdonkkanaal, 1880.
1 stuk

1484 Kaart van de Zandvoordepolder, 18de eeuw.
1 stuk

1485 Kaart van het Dauwbos, gehucht Moerhuize onder de watering van 
Slepeldamme, 1743.

1 stuk

1486 Kaart van eigendommen te Bovekerke en Vladslo, in het bezit van 
Ch. Vanderbeke de Cringhen, 1835.

1 stuk
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1487 Kaart van de watering van Beoostereede te Sint-Laureins, 1679.
1 stuk

1488 Kaart van eigendommen te Kaprijke en Lembeke, uit een hofstede 
van het klooster van Zoetendale, in het bezit van de Jezuïeten van 
Brugge, 1642.

1 stuk

1489 Kaart van eigendommen te Gistel, Oudenburg en Westkerke, in het 
bezit van de familie Van Zuylen van Nyevelt, 1843.

1 stuk

1490 Kaart van de Hiëronymuspolder te Sint-Jan-in-Eremo, 1674-1680.
1 stuk

1491 Kaart van de watering van Kamerlingsambacht, 18de eeuw.
1 stuk

1492 Kadastrale kaart van Assebroek, 1809.
1 stuk

1493 Kaart van eigendommen binnen de watering van Gistel-Oost-over-
de-Ware (eigendommen van de families Legillon, de Schietere en 
van Zuylen), 1787.

1 stuk

1494 Kaart van eigendommen te Gits, 1806.
1 stuk

1495 Kaart van een hofstede te Gits, 1806.
1 stuk

1496 Kaart van eigendommen te Eernegem, in het bezit van de familie 
Debraier, 1819.

1 stuk

1497 Geologische kaart van België, 19de eeuw.
1 stuk

1498 Kadastrale kaart van de watering van Sint-Trudoledeke, 19de eeuw.
1 stuk

1499 Plannen van de bouw van een sluis op de rechteroever van de 
Leopoldsvaart binnen de watering van 's Heer Baselishoek, 1862.

3 stukken

1500 Kaart van een waterloop binnen de watering van Blankenberge, 
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19de eeuw.
1 stuk

1501 - 1713

1501 - 1713
1501 Plan van de steenweg tussen Tielt en de herberg 'Rysselinde' op de

baan van Brugge naar Kortrijk, C. Verhaeghe, 1756.
1 stuk

1502 Plan van de steenweg tussen Tielt en de herberg 'Rysselinde' op de
baan van Brugge naar Kortrijk, C. Verhaeghe, 1756.

1 stuk

1503 Plannen van de steenweg tussen Tielt en de herberg 'Rysselinde' 
op de baan van Brugge naar Kortrijk (schade aan eigendommen 
door de aanleg veroorzaakt), J.M. Declercq, M. Maelcamp, 1763.

4 stukken

1504 Kaart van twee wegen die Tielt verbinden met Egem in opdracht 
van het bestuur van de kasselrij Kortrijk, G. de Muelenaere, 1784.

1 stuk

1505 Kaart van twee wegen die Tielt verbinden met Egem, P.J. Lemaieur, 
1783.

1 stuk

1506 Plan van de weg van Tielt naar Wakken, A. Lefebvre, 1788.
1 stuk

1507 Plan van een gedeelte van de weg van Tielt naar Wingene op 
verzoek van het bestuur van de kasselrij Kortrijk, P.J. Lemaieur, 
1775.

1 stuk

1508 Kaarten van een hoeve met aanhorigheden gelegen te Kanegem 
en Poeke, in het bezit van van Horebeke uit Gent), P.J. Lemaieur, 
1807.

2 stukken

1509 Plan van de parochie Ruiselede met de wegen die er naar toe 
leiden op verzoek van het bestuur van de kasselrij Kortrijk, P.J. 
Lemaieur (1785), copie L.J. Godfroid, 1786.

1 stuk

1510 Kaart van een hoeve met aanhorigheden gelegen te Tielt-buiten op
de plaats 'Ryckegem Cauter', in het bezit van V. Soenens uit Gent, 
P.J. Lemaieur, 1806.

1 stuk
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1511 Kaart van gronden gelegen te Tielt-buiten op de plaats 'Tomme 
Houck', in het bezit van van Horebeke uit Gent, J.B. Verkest, 1814.

1 stuk

1512 Kaart van een hoeve met aanhorigheden gelegen te Tielt en Pittem
op de wijk 'Turkien', J.B. Verkest, 1827.

1 stuk

1513 Plan van een voorgevel te Tielt, 1720.
1 stuk

1514 Kaart van de hoeve 'Trooneplas' te Tielt, in het bezit van de 
erfgenamen van Katarina van Damme, weduwe van Frans de 
Groote, 1624.

1 stuk

1515 Kaart van een hoeve te Tielt, in het bezit van E.H. Petrus 
Regelbrugghe, pastoor van Hamme, C. Van Gaver, 1830.

1 stuk

1516 Kaart van de heerlijkheid het Hauweelsche te Wingene met zicht op
het dorp, 1710.

1 stuk

1517 Kaarten van de heerlijkheid het Hauweelsche te Wingene met o.a. 
zicht op het kasteel, ligging van het kasteel en een tekening van de
kerktoren, L. Scherrens, J. d'Hulst, copieën van de 18de eeuw, 
1854.

5 stukken

1518 Kaarten van de parochie Wingene, D. Seghers, 1759-1760.
3 stukken

1519 Kaart van een gedeelte van een bos gelegen te Wingene op het 
gehucht 'Craey Eekenveld', in het bezit van de erfgenamen van 
jonker Borluyt uit Gent, P. Lemaieur, 1803.

1 stuk

1520 Kaart van een hoeve met aanhorigheden gelegen te Wingene op 
het gehucht 'Scheewege', in het bezit van Louis Stevens uit Gent, 
J.B. Verkest, 1811.

1 stuk

1521 Kaart van de grond 'Paepenveldeken' te Wingene op het gehucht 
'Balderickxhouckx', in het bezit Jean Charles De Roo uit Tielt, L. De 
Roo, 1823.

1 stuk
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1522 Kadastrale kaarten van de gemeente Wingene, Cierkens, 1840.
22 stukken

1523 Kaart van het 'Vulkeputtengoed' gelegen te Wingene, in het bezit 
van Justin Lievin Martens uit Gent, J.B. Verkest, 1842.

1 stuk

1524 Kaart van een bebost perceel gelegen te Wingene, 19de eeuw.
1 stuk

1525 Kaart van het goed 'te Wildenburg' gelegen te Wingene, in het 
bezit van de heren Schamp uit Gent en J. de Langhe uit Aalter), 
19de eeuw.

1 stuk

1526 Kaart van de hoeve 'het Muyncke bosch' gelegen te Wingene en 
Ruddervoorde, copie, 19de eeuw.

1 stuk

1527 Kaart van onroerende goederen gelegen te Wingene, in het bezit 
van Jacques Clauwaert, 19de eeuw.

1 stuk

1528 Kaarten van gronden gelegen te Wingene, 19de eeuw.
1 stuk

1529 Plannen voor het bouwen van een school te Wingene, 1879.
4 stukken

1530 Kaart van het noordelijk deel van de parochie Zwevezele, 18de 
eeuw.

1 stuk

1531 Kaart van een hoeve gelegen te Zwevezele, in het bezit van de 
weduwe van Louis Lebègue-Delange uit Brugge, 1881.

1 stuk

1532 Kaart van de heerlijkheid 'Willecomme' te Tielt, Pittem en Egem, 
Louis de Bersacques, 1616.

1 stuk

1533 Kaart van de stad Tielt, Jules Martens, 1918.
1 stuk

1534 Kaart van de situatie van de beek die de parochies Beveren en 
Deerlijk scheidt en van een hofstede, 1752.

1 stuk
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1535 Kaart van al de polders gelegen in Oostkerke en Hoeke tussen de 
dijk van 's Heer Baselishoek , de Zanddijk en de Sluise vaart, 1764.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

1536 Blauwdruk van Oostende en omgeving tijdens de veldslag van 
1705, copie 20ste eeuw.

1 stuk

1537 Blauwdruk van Oostende en omgeving, 1723, copie 20ste eeuw.
1 stuk

1538 Foto van de kaart opgemaakt door Willem Pleyte in 1700, van het 
Zwin en omgeving, 20ste eeuw.

1 stuk

1539 Foto van een kaart van Nieuwpoort en omgeving van de 18de 
eeuw, 20ste eeuw.

1 stuk

1540 Fotocopie van een kaart van Nieuwpoort en omgeving van de 18de 
eeuw, 20ste eeuw.

1 stuk

1541 Kadastrale kaart van Damme, 1944.
1 stuk

Niet raadpleegbaar

1542 Stafkaart van Doornik, 1917.
1 stuk

1543 Stafkaarten van België, het Belgisch leger, 1907-1919.
100 stukken

1544 Kaart van de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 
J.Drubbel, 1838.

1 stuk

1545 Kaart van de watering van Greveninge 'Klein Reigarsvliet' gelegen 
in de gemeenten Westkapelle en Sint-Anna-ter-Muiden, 1864.

1 stuk

1546 Kaart van goederen gelegen in de heerlijkheid Zevenplanke, in de 
parochie Wervik, 1668.

1 stuk

1547 Stafkaart van de Westhoek, 1911.
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1 stuk

1548 Plan van het projekt voor het herstel van de toren van de O.-L.-
Vrouwkerk te Brugge, 1852.

1 stuk

1549 Profiel van het waterpeil genomen op de bodem van het sas van 
aan het Lappersfort tot aan het sas van Slijkens, 18de eeuw.

1 stuk

1550 Stafkaart van Noord-Frankrijk, het Duitse leger, 1917.
1 stuk

1551 Stafkaart van Westkapelle en omgeving, 1911.
1 stuk

1552 Kaart van de onderverdeling van België voor het opmaken van 
stafkaarten, 1905.

1 stuk

1553 Stafkaart van Oostende en omgeving, 1907.
1 stuk

1554 Stafkaart van Oostende en omgeving, 1913.
1 stuk

1555 Kaart van de stad en de haven van Nieuwpoort, 1914.
1 stuk

1556 Kaart van de situatie aan het front in april 1918, ten zuiden van de 
lijn Watou-Ieper, het Duitse leger, 1918.

1 stuk

1557 Kaart van de situatie aan het front in juli 1918 in Noord-Frankrijk, 
het Duitse leger, 1918.

1 stuk

1558 Kaart van de situatie aan het front in juli 1918 in Noord-Frankrijk, 
het Duitse leger, 1918.

1 stuk

1559 Kaart van de bevaarbare waterlopen van België en van de 
grensgebieden, 1890.

1 stuk

1560 Plan van de voorziene wegen i.v.m. de aanleg van de Kunstberg te 
Brussel, Dienst der Noord-Zuidverbinding, 20ste eeuw.

1 stuk
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1561 Blauwdruk van de stad en de haven van Nieuwpoort, 1914.
1 stuk

1562 Kaart van Mechelen en zijn voorsteden, 1908.
1 stuk

1563 Kaart van de spoorwegen in Europa en België, 1900.
1 stuk

1564 Kaart van de bevaarbare waterlopen in het Scheldebekken, 1893.
1 stuk

1565 Kaart van de afmetingen van de sluizen en het waterpeil van de 
bevaarbare waterwegen in België en de grensgebieden, 1890.

1 stuk

1566 Kaart van Ieper, 20ste eeuw.
1 stuk

1567 Kaart van het wegennet in West-Vlaanderen, 1942.
1 stuk

1568 Kaart van Diksmuide van de 16de eeuw, J. Deventer, copie 20 ste 
eeuw.

1 stuk

1569 Kaart van Leuven onderverdeeld in 3 periodes: 1300, 1650, 1871, 
19de eeuw.

1 stuk

1570 Kaart van het openbaar vervoer in West-Vlaanderen, 20ste eeuw.
1 stuk

1571 Kaart van de gemeente Oostkamp, 19de-20ste eeuw.
1 stuk

1572 Kaart van het wegennet van West-Vlaanderen, 19de-20ste eeuw.
1 stuk

1573 Reglement van de wedstrijd voor de bouw van het justitiepaleis te 
Antwerpen, 19de eeuw.

1 stuk

1574 Kaart van het bezit van het klooster van de Kartuizerinnen van 
Brugge te Sint-Michiels, in de heerlijkheid Tillegem, 't Vrije van 
Loppem en de heerlijkheid Sijsele, 1683.

1 stuk
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1575 Stafkaart van Vlaanderen, 1942.
1 stuk

1576 Afbeelding van het goed van Westwalle in Staden, 17de eeuw.
1 stuk

1577 Plannen en blauwdrukken van het gerechtsgebouw te Ieper, 1924-
1927.

31 stukken

1578 Plannen van de verbouwing van de ambtswoning van de 
Gouverneur te Brugge, 1909-1924.

124 stukken

1579 Kadastrale kaart van Oostduinkerke, sectie B, 19de eeuw.
1 stuk

1580 Plan i.v.m. glazen constructies, 19de eeuw.
1 stuk

1581 Plan i.v.m. de constructie van niet-brandbare gewelven, 19de eeuw.
1 stuk

1582 Plan van de constructie van een onderdeel van het station van 
Brugge, 19de eeuw.

1 stuk

1583 Plan van een onderdeel van een werkplaats te La Louvière, 19de 
eeuw.

1 stuk

1584 Plan van een onderdeel van het paleis in het Jubelpark te Brussel, 
19de eeuw.

1 stuk

1585 Plannen van onderdelen van het station te Kortrijk, 19de eeuw.
3 stukken

1586 Ontwerpplan van de beurs van Antwerpen, 1860.
1 stuk

1587 Plan van onderdelen van het nieuw museum te Berlijn, 19de eeuw.
1 stuk

1588 Stafkaarten van Anzegem, Oudenaarde en Avelgem, 1931-1941.
3 stukken
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1589 Stafkaarten van Blankenberge, Bredene en Brugge, 1941-1942.
3 stukken

1590 Stafkaarten van De Haan, De Moeren, Deinze, Dentergem en De 
Panne, 1941-1942.

5 stukken

1591 Stafkaart van Eeklo, 1942.
1 stuk

1592 Stafkaart van Geluveld, 1925.
1 stuk

1593 Stafkaarten van Harelbeke, Heist, Hoogstade en Houtave, 1911-
1942.

4 stukken

1594 Stafkaarten van Ieper en Izegem, 1925-1941.
2 stukken

1595 Stafkaarten van Knesselare, Kortemark en Kortrijk, 1927-1942.
3 stukken

1596 Stafkaarten van Lampernisse, Langemark, Leke en Lo, 1941-1942.
4 stukken

1597 Stafkaarten van Maldegem, Menen, Middelkerke, Moerkerke, 
Mouscron (Moeskroen) en Moorsele, 1925-1942.

6 stukken

1598 Stafkaarten van Nieuwpoort en Nieuwkerke, 1925-1942.
2 stukken

1599 Stafkaarten van Oostduinkerke en Oostende, 1941-1942.
2 stukken

1600 Stafkaarten van Ploegsteert, Poperinge en Proven, 1911-1926.
3 stukken

1601 Stafkaarten van Roeselare en Ronse, 1925-1942.
2 stukken

1602 Stafkaart van Sint-Margriete, 1941.
1 stuk

1603 Stafkaarten van Tielt en Torhout, 1941-1942.
2 stukken
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1604 Stafkaart van Veurne, 1941.
1 stuk

1605 Stafkaarten van Wakken, Wervik en Wingene, 1941.
3 stukken

1606 Stafkaarten van Zomergem en Zwevegem, 1914-1930.
2 stukken

1607 Kaartboek met kadastrale kaarten van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-
Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-
1810.

1 deel

1608 Kaartboek met kadastrale kaarten van Assebroek, Oostkamp, 
Oedelem, Sint-Kruis en Sijsele, 1809.

1 deel

1609 Kaartboek met de straten van Mouscron (Moeskroen), 1862.
1 deel

1610 Kaartboek met kadastrale kaarten van Poperinge, Westouter en 
Reningelst, 1816.

1 deel

1611 Plannen van de baan van Pervijze naar Izegem, de sectie van 
Diksmuide naar Roeselare, 1844.

1 deel

1612 Kadastrale kaarten van Oostkamp, 19de eeuw.
3 stukken

1613 Kaartboek met kadastrale kaarten van Westouter, 19de eeuw.
1 deel

1614 Kaartboek met kadastrale kaarten van Oostrozebeke, 19de eeuw.
1 deel

1615 Kaartboek met kadastrale kaarten van Beveren, Gits, Hooglede, 
Oekene en Staden, 1810.

1 deel

1616 Kaartboek met kadastrale kaarten van Wakken, 19de eeuw.
1 deel

1617 Stafkaarten van België naar Ferraris, ca. 1831.
34 stukken
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1618 Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Joris, 
1810.

1 deel

1619 Kaartboek met kadastrale kaarten van Sint-Baafs-Vijve, 1815.
1 deel

1620 Kaartboek met kadastrale kaarten van Avekapelle, Booitshoeke, 
Kaaskerke, Keiem, Lombardsijde en Mannekensvere, 1811.

1 deel

1621 Kaartboek met kadastrale kaarten van Snellegem, 1809.
1 deel

1622 Lijst van geschouwde waterlopen en wegen van Zuienkerke, 19de 
eeuw.

8 stukken

1623 Kadastrale kaarten van Wulpen en Zoutenaaie, ca 1810.
13 stukken

1624 Kaart van een leengoed te Moerkerke, van 1691, toebehorend aan 
de graaf de Monterey, baron van Maldegem; copie 18de eeuw.

1 stuk

1625 Kadastrale kaart van een deel van Blankenberge, 19de eeuw.
1 stuk

1626 Kaart van de Lisseweegse watergang, 1817.
1 stuk

1627 Kadastrale legger (zonder juiste plaatsbepaling), 19de eeuw.
1 stuk

1628 Dossier i.v.m. verbouwingen aan het Rijksarchief te Brugge, 1979-
1980.

1 omslag

1629 Lijsten met de jachtresultaten te Beernem, 1860-1879.
2 stukken

1630 Kadastrale legger van Ruddervoorde, P.C.Popp, ca. 1834.
1 katern

1631 Kaart van het noorden van Brugge, 19de eeuw.
1 stuk

1632 Genealogie van de familie Colins, 1648.
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1 stuk

1633 Kadastrale kaart van Oostduinkerke, ca. 1810.
1 stuk

1634 Dossier i.v.m. het bezit van het Bureel van Weldadigheid te 
Lissewege (met kaarten), 19de eeuw.

1 omslag

1635 Kadastrale legger van Sint-Jan-in-Eremo, P.C.Popp, 19de eeuw.
1 katern

1636 Kadastrale legger van Ertvelde, P.C.Popp, 19de eeuw.
1 katern

1637 Kaart van de loop van de rivier de Leie in Henegouwen bij de grens 
met Frankrijk i.v.m. een betwisting over het delven, 1847.

1 stuk

1638 Plan om een nieuw justitiepaleis te bouwen te Antwerpen, 1867.
1 stuk

1639 Plan van een gebouw in Ieper, 1870.
1 stuk

1640 Plan van een gebouw (niet te identificeren), 19de eeuw.
1 stuk

1641 Plan van aanleg en verbouwingen in de omgeving van de 
Koningsstraat te Brussel, 19de eeuw.

2 stukken

1642 Plan van de voorgevel van het huis nr. 20 op de markt te Brugge, 
1912.

1 stuk

1643 Blauwdruk van een plan van een gebouw in de Philipstockstraat te 
Brugge, 1914.

1 stuk

1644 Plannen van de Sint-Janskerk te 's Hertogenbosch, 19de eeuw.
10 stukken

1645 Plannen van metalen constructies met voorbeelden uit België, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en de U.S.A., 19de eeuw.

12 stukken

1646 Tekening van de heraldische voorstelling van de deelnemers aan 
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de Guldensporenslag van 1302, 19de eeuw.
1 stuk

1647 Plan van een huis in de Boudewijn- en Sint-Paulusstraat te 
Oostende, 20ste eeuw.

1 stuk

1648 Stafkaart van België, Geallieerde legers, 1944-1951.
157 stukken

1649 Stafkaart van België, Duitse leger, 1941.
8 stukken

1650 Stafkaarten van Noord-Frankrijk en het Luxemburg, 1955-1961.
34 stukken

1651 Stafkaarten van België, 1954-1958.
24 stukken

1652 Stafkaarten van België, 1952.
76 stukken

1653 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen te 
Gistel, binnen de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het 
bezit van Lauwerijns Roosendaele, gemaakt door J.F. Rabaut, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1787.

1 stuk

1654 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen en
bos te Gistel, binnen de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in 
het bezit van J.G. Van Outryve, priester en kanunnik van de 
kathedraalkerk van Sint-Donaas; kopie naar D. Seghers, P.J. Muuls 
van 1763, gemaakt door J.F. Van Sieleghem, 1810.

1 stuk

1655 Kaart met een behuisde hofstede met landerijen te Gistel, binnen 
de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het bezit van de 
kinderen van Custis, komende van Ignatius de Crids, naar een 
legger van Pieter Maryssael van 1723; kopie gemaakt naar D. 
Seghers van 1762, 2de helft van de 18de eeuw.

1 stuk

1656 Kaart met een behuisde hofstede met landerijen te Gistel, binnen 
de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het bezit van het 
klooster van de Jacobinessen binnen Brugge; kopie naar J.J. Rabaut,
landmeter, 2de helft van de 18de eeuw, gemaakt door J.F. Van 
Sieleghem, 1809.

1 stuk
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1657 Kaart met eigendommen te Zande, in het bezit van Henricus 
Strubbe, gemaakt door Charles Van Sieleghem, 1837.

1 stuk

1658 Kaart met een vervallen hofstede met landerijen, bossen en 
meersen, gelegen te Ichtegem, het grootste deel op het platteland 
van het Brugse Vrije, een deel in het land en de heerlijkheid 
Wijnendale, Hoek-over, in het bezit van Constantinus Bouuaert (nu 
Mijnheer Lauwers); kopie naar Timotheus David Huysseune, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, en Jan Baptiste Van 
Hove van 1777, naar een legger van Philippus Drubbele van 1730, 
gemaakt door F. Depuydt, 1833.

1 stuk

1659 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen, te
Zevekote, Zande en Gistel, binnen de wateringen van 
Zevekotehoek en Gistel-West-over-de-Ware, in het bezit van J. en A.
De Coninck (sterfhuis J.B. De Coninck), gemaakt door Pieter 
Joannes Muuls, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1781.

1 stuk

1660 Kaart met eigendommen te Oudenburg, in het bezit van Janssens, 
gemaakt door Gerbaulet, landmeter, 1828.

1 stuk

1661 Kaart van de verkoop van gronden in de Moeren bij Veurne, 1870.
1 stuk

1662 Kaart met een behuisde hofstede en landerijen te Zandvoorde en 
Oudenburg, binnen 's Heer Woutermansambacht in de nieuwe 
Zandvoordepolder, in het bezit van Pieter Debruyne (nu Goethals-
Plasschaert); kopie naar J. Verplancke, gezworen landmeter van het
Brugse Vrije, van 1768, gemaakt door J.F. Van Sieleghem, begin 
19de eeuw.

1 stuk

1663 Kaart met een behuisde hofstede en landerijen te Gistel, waarvan 
een deel is ingenomen in de jaren 1766 en 1777 i.v.m. de aanleg 
van de steenweg van Wijnendale naar Oostende en die van Brugge
naar Nieuwpoort, in het bezit van Marie Dobbelaere; kopie naar J.F. 
Ramault, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, gemaakt door 
J.F. Van Sieleghem, 1809.

1 stuk

1664 Kaart met een behuisde hofstede met landerijen te Gistel, in het 
bezit van Joannes Gregorius van Outryve, priester en kanunnik van 
de kathedraalkerk van Sint-Donaas te Brugge; kopie naar D. 
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Seghers, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1763, 
gemaakt door P.J. Muuls, 1783.

1 stuk

1665 Kaart met eigendommen van de erfgenamen van Petrus Lefever te 
Handzame, 19de eeuw.

1 stuk

1666 Kaart met een hofstedeken met boomgaard, landerijen en 
hovenierhof te Eernegem, in het bezit van Pieter Jacques de Bay, 
gemaakt door L.F. Vande Pitte, 1818.

1 stuk

1667 Plan i.v.m. het herdelven van de IJzer en de aanleg van een 
jaagpad te Oostvleteren, gemaakt door Symon, ingenieur van 
Bruggen en Wegen, 1868.

1 stuk

1668 Kaart met hofsteden en landerijen te Gistel en Zevekote, in het 
bezit van de erfgenamen van Charles Witvoet, Cath. Brunsteen, de 
Brune en van de abdij van Sint-Godelieve; kopie naar J.L. Van 
Hecke, gezworen landmeter van de Raad van Vlaanderen, gemaakt
door Frans d'Hauw en Vereecke, 1761.

2 stukken

1669 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen te 
Gistel, binnen de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het 
bezit van Anselmus De Peellaert de Ghistelles (eertijds eigendom 
van van de abdij van Sint-Godelieve, daarna nationaal goed), 
gemaakt door J.F. Van Sieleghem, 1809.

1 stuk

1670 Kaart met een hofstede, gemaamd het Somerloos, en landerijen te 
Gistel, binnen de watering van Gistel-West-over-de-Ware, in het 
bezit van baron Anselmus De Peellaert, gemaakt door F. D'Hauw, 
1802.

1 stuk

1671 Kaart met eigendommen te Ichtegem, in het bezit van Bernard De 
Cleir, gemaakt door J.CH.F. Van Sieleghem, landmeter, 1812-1813.

1 stuk

1672 Kaart met een schaperij met landerijen, bos en meersen te 
Ichtegem, bij het gehucht de Engel genaamd, waarvan een deel is 
ingenomen bij de aanleg van de steenweg van Oostende naar 
Wijnendale, in het bezit van Constantinus Van der Cruyssen, 
gemaakt door P.J. Van Sieleghem, gezworen landmeter van het 
Brugse Vrije, 1784.
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1 stuk

1673 Kaart met eigendommen te Ichtegem, in het bezit van Pierre 
Vermeersch, gemaakt door J.CH.F. Van Sieleghem, landmeter, 
1812-1813.

1 stuk

1674 Kaart met eigendommen te Oudenburg, binnen 's Heer 
Woutermansambacht in de nieuwe Zandvoordepolder en in de 
nieuwe bedijkte polder van Snaaskerke, in het bezit van Michiel 
Janssens, gemaakt door Charles Janssens, 1814.

1 stuk

1675 Kaart met landerijen te Gistel, binnen de watering van Gistel-West-
over-de-Ware, in het bezit van Guido Arents, gemaakt door 
Drubbele, 1812.

1 stuk

1676 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen en
bos te Ichtegem, bij de herberg Midtswege, in het bezit van 
Constantinus Van der Cruyssen, gemaakt door P.J. Van Sieleghem, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1784.

1 stuk

1677 Kaart met een hofstede met landerijen en meersen te Torhout, 
binnen het Land van Wijnendale en bij de steenweg van Torhout 
naar Roeselare, in het bezit van Joannes Bruynhooghe, gemaakt 
door Vanhove, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, 1778.

1 stuk

1678 Kaart met een vervallen veldhofstede, van ouds genaamd het 
Hooghuis, daarna de Groene Spriet en heden het Wulfsnest, te 
Vladslo en Koekelare, in het bezit van Ch. A. Van der Beke, heer 
van Cringen (nu: J.E. Mergaert), 1766.

1 stuk

1679 Kaart met eigendommen te Moere, waarvan een deel is ingenomen
door de steenweg van Oostende naar Torhout en een deel door de 
Moerstraat, in het bezit van Fr. Donny, 1805.

1 stuk

1680 Kaart met een hofstede met landerijen te Gistel en Moere, binnen 
de watering van Gistel-West-over-de-Ware, waarvan een deel 
ingenomen is door de steenweg van Oostende naar Torhout, in het 
bezit van J. Duchattelez en J. Metsu; kopie naar A. Cobbaert, 
gezworen landmeter van het Brugse Vrije, van 1766, gemaakt door
J.F. Van Sieleghem, 1810.

1 stuk
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1681 Kaart met een behuisde en betimmerde hofstede met landerijen te 
Ichtegem en Handzame, in het bezit van Carolus Stael, gemaakt 
door E. Van Biesbrouck, gezworen landmeter, 1817.

1 stuk

1682 Kaart met eigendommen te Ichtegem, in het bezit van P. Van 
Sieleghem, 19de eeuw.

1 stuk

1683 Leugenkaart met een behuisd en betimmerd hofstedeke met 
landerijen, boomgaard en hovenierhof te Moere, in het bezit van de
kinderen van Augustien Pepers, 19de eeuw.

1 stuk

1684 Kaart van de gemeente Vught (Nederland, Noord-Brabant), 19de 
eeuw.

1 stuk

1685 Plan van een gebouw, Antwerpen, 19de eeuw.
1 stuk

1686 Kaarten met verschillende beginnen (secties) van de watering van 
Gistel-West-over-de-Ware; kopies gemaakt door J.L. Van Hecke en 
J.F. Van Sieleghem, eind 18de-begin 19de eeuw.

10 stukken

1687 Kaart van de provincie West-Vlaanderen i.v.m. de landschappen, 
opgemaakt door het Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke 
Ordening, 20ste eeuw.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

1688 Stafkaart van Melle, 1949.
1 stuk

1689 Legende bij de stafkaarten, 1945.
1 stuk

1690 Kaart der Belgische Buurtspoorwegen, 1922.
1 stuk

1691 Kadastrale kaart en legger van Veurne, P.C. Popp, 1840-1850.
10 stukken

1692 Plannen, documenten van de parochiale kerk van Veurne, Sint-
Walburga, 1863-1924.

1 pak
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1693 Kadastrale kaart van Brugge, 8ste - 13de afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1694 Kadastrale kaart van Brugge, 15de - 16de afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1695 Kadastrale kaart van Brugge, 17de afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1696 Kadastrale kaart van Brugge, 18de -19de afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1697 Kadastrale kaart van Brugge, 21ste -23ste afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1698 Kadastrale kaart van Brugge, 24ste -26ste afdeling, 20ste eeuw.
1 lias

1699 Kaart van Ieper, 16de eeuw, gedrukt door Annoy-Vandevyver, 
1815.

1 stuk

1700 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1701 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1702 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1703 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1704 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1705 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1706 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk

1707 Plannen van de abdij van Spermalie Brugge, begin 19de eeuw.
1 stuk
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1708/1 - 1708/3 Kaarten Vlaamse gemeenschap, Afdeling Kust (1984), uitgave 2005.

1708/1 - 1708/3 KAARTEN VLAAMSE GEMEENSCHAP, AFDELING 
KUST (1984), UITGAVE 2005.

1708 /1 Noordzee Vlaamse banken van Gravelines tot Oostkapelle
1 stuk

1708 /2 Monding van de westerschelde van Oostende tot Westkapelle
1 stuk

1708 /3 Frans-Belgische kust van Duinkerke tot Oostende
1 stuk

1709 Foto's van de bouw van het Provinciaal Hof en P.T.T.-gebouw aan de
Markt te Brugge, 1889-1892.

5 stukken

1710 Kaarten van de gemeente Pittem, met inbegrip van de heerlijkheid 
Claerhout, getekend door A. de Bersaques, 1663-1666.

4 stukken

1711 Plannen bij herstelling en vergroting van de kerk te Pittem, 1903.
12 stukken

1712 Dieptepeilingen in de Westerschelde van Antwerpen tot Vlissingen, 
2010. Uitgave Agentschap maritieme Dienstverlening en Kust. 
Vlaamse Hydrografie, Brussel, april 2010.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

1713 Kadastraal plan van de gemeente Reninge, 1820, ( Fotografische 
reproductie).

1 stuk
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