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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Gemeente Baaigem

Periode:
1834-1920

Archiefbloknummer:
BE-A0514.154G

Omvang:
• Laatste inventarisnummer: 5
• Omvang geklasseerd: .14 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Gemeente Baaigem, 1795-1976
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING
De stukken opgenomen in de inventaris zijn vrij raadpleegbaar.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing 
in het Rijksarchief.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Bestanddeelnummers uit deze inventaris dienen via het elektronisch 
archiefbeheerssysteem Archeion te worden aangevraagd onder toegangsnummer 
013/BAA. Bij het veld 'inventarisnummer' kan vervolgens het gewenste 
bestanddeelnummer uit de inventaris doorgegeven worden.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM
Archief van de gemeente Baaigem
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Baaigem behoorde tot het municipaal kanton (1796-1800) Oosterzele, tot het gerechtelijk 
kanton (1801/02-1963) Oosterzele, tot het gerechtelijk arrondissement (1796-1963) Gent, 
tot het gerechtelijk departement (1796-1815) Schelde, tot de (gerechtelijke en 
administratieve) provincie (1815-1963) Oost-Vlaanderen, tot het administratief 
arrondissement (1800-1963) Gent, tot het administratief Departement (1796-1815) 
Schelde. Baaigem behoorde tot verschillende militiekantons: Oosterzele (1817-1870), 
Melsen (1870-1890), Gavere (1890-1913) en Oosterzele (1913-1914). 1Baaigem, 
Dikkelvenne, Vurste, Semmerzake, Asper en Gavere fusioneerden op 1 januari 1977 tot één 
gemeente, Gavere genaamd. 2

Archief

ARCHIEF
Verwerving

VERWERVING
Het gemeentebestuur van Baaigem heeft het archief op 25 april 1958 overgedragen aan 
het Rijksarchief te Gent.

1 VRIELINCK, S. De territoriale indeling van België: bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de 
gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk): met de officiële uitslagen 
van de volkstellingen. Leuven, 2000.

2 HASQUIN, H. Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. 
Vlaanderen. Deel 1. Brussel, 1980-1981, p. 61
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD
Het archief bestaat uit slechts vijf nummers. Drie van de vijf nummers zijn kadastrale 
leggers. Verder is er ook een 'Tafel der grondeigenaars en der ongebouwde en bebouwde 
vaste eigendommen' en een 'Croquis d'arpentage des nouvelles parcelles résultant de 
changements de limites'.



Gemeente Baaigem 7

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Gemeente Baaigem

GEMEENTE BAAIGEM
1 Kadastrale legger, eerste deel. 1835.

1835-1835 1 register
Gemeente Baaigem, 1795-1976

2 Kadastrale legger, tweede deel. Na 1835.
1835-1835 1 register
Gemeente Baaigem, 1795-1976

3 Kadastrale legger, derde deel. Tot 1920.
1920-1920 1 register
Gemeente Baaigem, 1795-1976
Niet openbaar tot 2020

4 Tafel der grondeigenaars en der ongebouwde en bebouwde vaste 
eigendommen. 1835.
1835-1835 1 register
Gemeente Baaigem, 1795-1976

5 'Croquis d'arpentage des nouvelles parcelles résultat de changements de 
limites'. Schetsen en indices. 1835-1857, 1834-1843 en 1868-1919.
1834-1919 23 kohieren in 1 map.
Gemeente Baaigem, 1795-1976
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