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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Kaarten

Periode:
(1358) 16de eeuw-midden 20ste eeuw (1989)

Archiefbloknummer:
BE-A0514.549

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 3679.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 225.82 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
de Mahieu (familie), 17de-19de eeuw
Piers de Raveschoot (familie), 14de - 20e eeuw
Gemeente Moerbeke-Waas, 1795 - heden
Borluut (familie), 13de - 20e eeuw
Leenhof van Sint-Baafs, 13de eeuw - 1795
Abdij van Sint-Pieters te Gent, Ca. 660 - 1796
de Moerman d'Harlebeke (familie), 16de - 19de eeuw
de Waepenaert (familie), 17de - 19de eeuw
Hoofdcollege van het Land van Waas, 1241-1796
Hoogbaljuw van het Land van Waas, 13de eeuw - 1795
Triest (familie), 15de - 18de eeuw
van der Meere (familie), 15de - 19de eeuw
de Craene (familie), 17de - 18de eeuw
Dorpsbestuur van Wieze ['parochie'], 12de eeuw - 1795
Heren van het Graafschap Evergem, 10de eeuw - 1795
Drie Verenigde Wateringen, Eind 17de eeuw - 20e eeuw
Heren van Wulfsdonk, 1241-1795
Gemeente Merendree, 1795-1975
Gemeente Ursel, 1795-1975
Gemeente Mariakerke [O.-Vl.], 1795-1975
Gemeente Assenede, 1795 - heden
Heren van Desselgem, 12de eeuw - 1795
Heren van Destelbergen, 962-1795
Parochie van Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters te Gent, Midden 10de eeuw - heden
Abdij van Nieuwenbos te Gent, 1215-1796
Dorpsbestuur van Zwijnaarde ['parochie'], 12de eeuw - 1795
Heren van Ter Kluize te Sint-Gillis-Waas, Tweede helft 12de eeuw - 1795
Heren van Zwijnaarde, 12de eeuw - 1795
Abdij van Groenenbriel te Gent, (1341) 1372-1796
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Abdij van het Rijke Gasthuis te Gent, 1630-1796
Heren van 's-Gravenstalle, 13de eeuw - 1795
Kapel en Kapelanijen van Sint-Lieven en Sint-Bavo in de Sint-Baafsparochie te 
Gent, 13de eeuw-1796
Heren van La Madeleine en Marcq-en-Baroeul, 13de eeuw - 1789
Kapel en Kapelanijen van het Heilig Kruis in de Sint-Baafsparochie te Gent, 
16de-18de eeuw
Sint-Annahospitaal te Gent, 1207-1797
Heren van Sint-Baafs te Gent, 9de eeuw - 1795
Schepenbank van de Sint-Baafsheerlijkheid te Gent, 12de eeuw - 1795
Polder van Weert, Ca. 1520 - 19de eeuw
Dorpsbestuur van Lochristi ['parochie'], 13de eeuw - 1795
Dorpsbestuur van Oostakker ['parochie'], 13de eeuw - 1795
Sint-Veerlekapittel te Gent, 1202-1797
Dorpsbestuur ['parochie'] van Eke, 12de eeuw - 1795
Gemeente Baasrode, 1795-1975
van Huerne (familie), 18de - 19de eeuw
Heren en Leenhof van Paddeschoot te Belsele, 14de eeuw - 1795
della Faille (familie), Eind 14de eeuw - heden
de Pélichy (familie), 17de - 19de eeuw
de Carnin (familie), 18de - 19de eeuw
van der Meersch (familie), 17de - 19de eeuw
Heren van Puienbeke, 14de eeuw - 1795
de Lichtervelde (familie), 16de - 19de eeuw
Desmaisières (familie), 17de - begin 20e eeuw
Heren van Eke, 13de eeuw - 1795
Dorpsbestuur van Mendonk ['parochie'], 966-1795
Gemeente Deurle, 1795-1975
Armentafel van de Sint-Jansparochie en van de Sint-Baafsparochie te Gent, 
13de eeuw - 1796
Heren van Eertbrugge te Schellebelle, 15de eeuw - 1795
Papejans (familie), 15de - 19de eeuw
Klooster van de Jezuïeten te Gent, 1585-1773
Heren van Ouwegem, 12de eeuw - 1795



Kaarten 5

Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING
Algemeen

ALGEMEEN

De raadpleging van de originelen is in principe niet meer mogelijk. De meeste 
kaarten zijn te fragiel om in de leeszaal te worden gemanipuleerd: de kaarten 
op papier en kalkpapier zijn doorheen de jaren immers veelal erg broos 
geworden.

Daarom opteerde het Rijksarchief Gent voor een grootschalige 
digitaliseringsopdracht. In het najaar van 2010 startte men met de 
kleurenscanning, nadat in 2009 de ruim duizend grote rolkaarten reeds in op 
maat gemaakte katoenen jasjes waren gewikkeld. Ook de vlakke kaarten 
werden eerst zorgvuldig gecontroleerd en indien nodig behandeld. Op deze 
manier wordt de omvangrijke kaartenverzameling keurig in het magazijn 
bewaard.
Beeldapplicatie

BEELDAPPLICATIE

Om de kleurrijke beelden te raadplegen, ontwikkelde het Rijksarchief een 
praktische beeldapplicatie voor onderzoekers en geïnteresseerden. Die is in de 
leeszalen van het Rijksarchief beschikbaar via de zoekrobot "Zoeken in 
Archieven" op de homepage (http://arch.arch.be).

Onder het tabblad "Archieven" is het slechts zaak om met de trefwoorden 
"kaartenverzameling Gent" de Gentse kaartenverzameling aan te klikken. Aan 
elke individuele catalogusbeschrijving is het respectieve kleurenbeeld 
gekoppeld.

Indien er géén kleurenscan voorhanden is 1, zijn er nog zwartwit beelden te 
doorzoeken in de leeszaal van het Rijksarchief Gent. Eind jaren 1990 werd de 
collectie immers gemicrofilmd. Een lijst van de beschikbare kaarten op 
microfilm is daarom in de leeszaal van beschikbaar.

Alle (digitale) kaarten zijn vrij te raadplegen. Ook diegene jonger dan dertig 
jaar, bevatten geen persoonsgebonden en dus privacygevoelige gegevens.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven, 

1 Niet alle kaarten kregen een kleurenscan. De architectuurtekeningen en steendrukken van 
het persoonsarchief van Vandenheuvel werden bijvoorbeeld niet gedigitaliseerd 
(catalogusnummers 3422 tot en met 3500), omdat ze niet tot de kern van de 
kaartenverzameling behoren.



6 Kaarten

van toepassing in het Rijksarchief. 2Er worden enkel digitale beelden van de 
kaarten aangeleverd, die kunnen worden besteld door een e-mail te versturen 
naar Rijksarchief.Gent@arch.be. In dit schrijven is minstens een postadres 
vereist, met vermelding van de gewenste kaart(en), eventuele vermelding van 
publicatie (met aantal afbeeldingen, ongeacht de oplage) en in welk tijdschrift, 
brochure of monografie dit verschijnt. Binnen enkele werkdagen krijgt de 
besteller een cd-rom in de brievenbus. De tarieven zijn conform het Ministerieel
Besluit van 2 september 2011 (Belgisch Staatsblad van 23 september 2011).
Fysieke kenmerken en technische vereisten

FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN

Vooraleer de fysieke kenmerken van de kaarten toe te lichten, is het relevant 
om de manier van opberging doorheen de laatste twee eeuwen te schetsen. Tot
1850 stak het merendeel van de kaarten en plattegronden in grote houten 
koffers of kisten. 3Dit was toen al een klassieke manier om de kaarten op te 
bergen, die er kwam nadat de Franse bewindvoerders de kloosterordes hadden 
afgeschaft. De archivarissen zelf uitten kritiek op deze bewaring, niet zozeer 
omdat het nefast was voor het waardevolle kaartmateriaal: het was voor de 
archiefmedewerkers heel moeilijk om kaarten terug te vinden in het zeer 
wanordelijke klassement. 4Vander Meersch streefde reeds naar een meer 
werkbaar systeem, waarbij de plaatsing in het magazijn de methodische 
ordening van de inventaris volgde. Toen de inventaris in 1850 was afgerond, 
maakte het Rijksarchief Gent meteen werk van de restauratie van enkele 
kaarten, en werden de meest fragiele op linnen gelijmd. Er werd een groot 
kaartenmeubel op maat gemaakt, waarin de kaarten werden opgeborgen. 5Na 
de verhuis naar het Geraard de Duivelsteen rond 1875, lagen de kaarten nog 
ordelijker in het magazijn gerangschikt. De vlakke kaarten konden gestapeld en
eventueel opgevouwen worden en kwamen op die manier in de magazijnrekken
terecht. 6Atlassen, grote platte kaarten en kaarten met veel kaartbladen kregen
een vaste plaats op een grote houten tafel. Een aantal erg grote plattegronden 
of kaarten in een kader zette men neer tussen verschillende tafels in. Het 
magazijnpersoneel plaatste de opgerolde kaarten in acht vakkenkasten - een 
vijftiental per vak -, die achteraan de tafels waren bevestigd. Dit systeem van 
opbergen in houten kasten en op tafels ging ruim een eeuw mee. Uit een " 
Tableau indiquant l'emplacement des cartes citées dans l'inventaire imprimé" 
van latere datum, minstens gebruikt tot midden twintigste eeuw, blijkt dat de 

2 Zie: http://arch.arch.be/content/view/114/90/lang,nl_BE/.
3 DE SAINT-GENOIS J., Notice sur les archives de la Province de la Flandre Orientale, Gent, 

1841, p. 67.
4 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 

Correspondentie 1832-1840, nr. 30, 12 februari 1848.
5 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 

Correspondentie 1832-1840, nr. 57, maart 1852.
6 In tegenstelling tot de Brusselse verzameling, was het creëren van de Gentse afzonderlijke 

kaartenverzameling geen uitdrukkelijke ingreep om kaarten niet langer geplooid te 
bewaren: JANSSENS L., Bestemmingsbeginsel of optimale materiële zorg? Een klassiek 
dilemma inzake de valorisatie van kaartmateriaal, in VAN DER EYCKEN M. en HOUTMAN E. 
(red.), LACH: Liber Amicorum Coppens Herman, deel 1 (Studia 115), Brussel, Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2007, p. 204-205.
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rolkaarten nog een tijdlang rechtopstaand werden bewaard. Uiteindelijk werden
ze in kokers geplaatst (de meest interessante zelfs in metalen hulzen). De 
gewone vlakke kaarten kon men in zes grote dozen opbergen, de grote 
exemplaren en atlassen bleef men op de tafels stallen. In de tweede helft van 
de twintigste eeuw maakten de tafels en kokers plaats voor respectievelijk 
metalen kaartenkasten - de zogenaamde tiroir-meubels - en een systeem van 
hanggoten waarin de opgerolde kaarten in volgorde lagen. Later werden 
bijkomende metalen kaartenkasten aangekocht. Steeds werd gewerkt met 
depotlijsten om de plaatsing in het magazijn te kennen; dat is vandaag niet 
anders.

Door de soms slordige bewaring van het kaartenmateriaal in het verleden, zijn 
er restricties opgelegd aan het raadplegen van de kaartenverzameling (cf. 
supra). Kaarten op papier en kalkpapier zijn dikwijls erg broos geworden.

Daarom werd sinds de jaren 1960 gestart met een ambitieus restauratieproject.
7Decennialang werden verschillende kaarten door archiefmedewerker R. 
Vanneste onder handen genomen. Onder leiding van archivaris Verhelst werden
in 1969 bijvoorbeeld niet minder dan 1504 kaarten hersteld. 8Heel wat kaarten 
kregen een grondige "herstelling" met behulp van Japans papier. Te broze 
kaarten werden op linnen doeken, en eventueel op een nieuwe papieren 
drager, geplakt. Zowel vlakke kaarten als opgerolde kaarten werden in bruin 
papier verpakt. Dit titanenwerk kon echter nooit worden afgewerkt.

Het Rijksarchief Gent zocht daarom een manier om de verschillende kaarten 
nog zo weinig mogelijk telkens weer van het magazijn naar de leeszaal te 
moeten verhuizen. Rond de eeuwwisseling werd de kaartenverzameling 
integraal op microfilm geplaatst, door het Nederlandse bedrijf MicroFormat 
Systems uit Lisse. De zwartwit microfilmbeelden voldeden echter niet aan de 
noden van de onderzoekers in de leeszaal. Daarom opteerde het Rijksarchief 
Gent voor een grootschalige digitaliseringsopdracht, uitgevoerd door het 
Gentse bedrijf Aquaterra. In het najaar van 2010 startte men met de scanning. 
In 2009 waren reeds de 1083 grote rolkaarten in op maat gesneden katoenen 
lappen gewikkeld en met keperband vastgebonden. 9Ook de vlakke kaarten 
werden gecontroleerd en indien nodig behandeld. Op deze manier wordt de 
kaartenverzameling in het magazijn bewaard volgens de regels van de 
continue berging. Deze verzorgde bewaring werd voorgesteld tijdens het 
bezoek van provinciegouverneur André Denys en gedeputeerde Jozef Dauwe, 
op dinsdag 27 oktober 2009.

7 Eerder gebeurde de restauratie steevast door de huisbewaarder-bureeljongen, die 
tegelijkertijd de zogenaamde collectiebeheerder was (zie bijvoorbeeld het jaarverslag van 
het Rijksarchief Gent van 1942). Soms werden stukken naar de herstellingsdienst in 
Brussel opgestuurd, zoals in 1955 het geval was: Rijksarchief Gent, Intern archief van het 
Rijksarchief Gent, Jaarverslagen, L.26 Jaarverslag 1955.

8 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Jaarverslagen, L.40 Jaarverslag 
1969. In 1971 kwamen daar nog eens ruim 200 kaarten bij. Waarschijnlijk gaat het hier om 
kaarten die geselecteerd waren en ter herstelling in het restauratieatelier lagen.

9 VELLE K. (red.), Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Jaarverslag 2009-
2010, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2011, p. 25.
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Het Rijksarchief Gent heeft de intentie om de kaarten niet meer in de leeszaal 
te tonen (zie ook "Voorwaarden voor de raadpleging"). Op deze manier wordt 
(verdere) gebruikersschade voorkomen. Voor de meeste kaarten is een 
kwaliteitsvolle digitale kleurenscan beschikbaar, die op een computer in elke 
leeszaal van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provincies 
kan worden ingekeken. Soms bestaat enkel een microfilmbeeld; in dat geval 
gebruikt de onderzoeker een microfilmtoestel. Enkel wanneer de microfilm 
onleesbaar blijkt, of wanneer een beeld ontbreekt, kan het origineel mits 
toestemming van het diensthoofd van het Rijksarchief Gent worden ingezien.
Toegangen

TOEGANGEN

De bestaande toegangen zijn niet langer bruikbaar. De gedrukte inventaris van 
Vander Meersch uit 1850 - pas de tweede gedrukte inventaris die voor het 
Rijksarchief Gent verscheen - was de oudste toegang van de verzameling die 
kon worden teruggevonden. Nochtans moet er minstens een handgeschreven 
lijst hebben bestaan die uit het begin van de negentiende eeuw dateerde. 10In 
1905 somde archivaris Alphonse Diegerick de Gentse inventarissen en 
toegangen op in een publicatie over het Geraard de Duivelsteen. 11Daarin kreeg
Vander Meersch' inventaris het volgnummer 65. Niet lang hierna werden 
formele inventarisnummers toegekend aan alle toegangen van het Rijksarchief 
Gent. Dit gebeurde deels op basis van dit overzichtswerkje: de inventaris uit 
1850 kreeg het toegangsnummer 065, dat nu voor deze catalogus gebruikt 
wordt.

In het Rijksarchief Gent gebruikte men ten minste enkele handgeschreven 
"supplementaire" inventarissen, die na het midden van de negentiende eeuw 
werden aangelegd. Deze konden steeds aangevuld worden, wanneer nieuwe 
giften met kaarten en plattegronden de Gentse verzameling uitbreidden. De 
handgeschreven inventaris die op dat moment gebruikt werd, werd aan de 
gepubliceerde inventaris uit 1850 toegevoegd. Er werden enkele exemplaren 
teruggevonden. 12

Er bestond een eerste supplement van Henri Van Der Haeghen, archivaris in 
het Rijksarchief Gent van 27 februari 1875 tot 28 juli 1885. 13Hierin hield hij de 
kaarten vanaf nummer 1188 bij, in volgorde van aanwinst. Bij zijn vertrek naar 
het Algemeen Rijksarchief, was de verzameling aangegroeid tot zo'n 1550 

10 DE SAINT-GENOIS J., Notice sur les archives de la Province de la Flandre Orientale, Gent, 
1841, p. 67.

11 DIEGERICK A., Les Archives de l'Etat à Gand et le Château de Gérard le Diable, in: Revue 
des bibliothèques & archives de Belgique, Brussel, 1905, deel 3, p. 274. Eind negentiende 
eeuw droeg de inventaris reeds het volgnummer 174 onder de gedrukte inventarissen van 
het Rijksarchief Gent.

12 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Dubbels van de inventarissen, 
nr. 65.

13 COPPENS H. en LAURENT R. (red.), Het Rijksarchief in België, 1796-1996. Geschiedenis van 
de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen (Miscellanea 
Archivistica. Studia 86), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
1996, p. 566.
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bestanddeelnummers. 14Zijn verdienste bestond er echter in om orde te 
scheppen in de ruim 375 kaarten die tot de dood van Vander Meersch in 1868 
aan de verzameling waren toegevoegd. Dit was meteen zijn tweede 
supplement. Waarschijnlijk kon hij grotendeels voortbouwen op het werk van 
laatstgenoemde, en eventueel andere Gentse archivarissen als D'Hoop, 
Parthon, Vermandel, Van De Casteele, Verbaere en hun magazijnpersoneel. 
Toch blijft de volgorde van zijn twee Franstalige supplementen - kaartnummers 
810 tot 1187 en 1188 tot 1549 - tot vandaag de dag behouden.

Rond de eeuwwisseling was Alphonse Diegerick de verantwoordelijke archivaris
voor de verzameling. Pas wanneer hij tot conservator van het Rijksarchief Gent 
benoemd werd, schonk hij eind 1893 dertien kaarten en plannen uit zijn privé-
collectie aan het Rijksarchief van Gent. 15Dit wakkerde waarschijnlijk zijn 
interesse voor de Gentse kaartenverzameling aan. Hij zette het supplement 
van Van Der Haeghen verder, en dit vormde rond de eeuwwisseling de 
integrale, handgeschreven " Inventaire des Cartes et des Plans. Supplément" of
"supplément Diegerick" met 1884 bestanddeelnummers. 16Het was Diegericks 
betrachting om het supplement te publiceren, maar dat lukte uiteindelijk niet.
17Deze handgeschreven toegang werd nog veel later als 065/ex genummerd. 18

Deze toegang, aangevuld met losse bladen, voldeed lange tijd aan de 
onderzoeksnoden van de gebruikers. Pas in 1967 vatte de jonge archivaris Juul 
Verhelst het plan op om een nieuwe inventaris met indices op te stellen. 19Deze
doelstelling bleek echter te ambitieus. Het jaar erop beperkte hij zich - samen 
met archivaris Griet Maréchal - tot het opmaken van steekkaarten, ter 
vervanging van de uitgediende handgeschreven toegang: elk 
bestanddeelnummer werd op fiche genoteerd. Dit maakte snellere opzoekingen
in de leeszaal mogelijk. Eveneens in 1968 maakte de nieuwe hulparchivaris 
Willy Buntinx een steekkaartensysteem aan, op basis van de voornaamste 
archiefvormers of onderwerpen. 20Enkele losbladige aanvullingen van toegang 
065/ex geraakten begin jaren 1970 verloren, nadat leeszaalverantwoordelijke 
G. Puimège de oudste bestanddeelnummers vanaf kaart nummer 810 op 
steekkaart had neergepend. Ondertussen werden de Franse benamingen naar 
het Nederlands vertaald. Enkele typistes vervolledigden vanaf midden jaren 

14 D'HOOP F., La Flandre Orientale et ses anciennes archives: Manuel de renseignements, 
Gent, 1886, p. 10-11.

15 Rijksarchief Gent, Archief van het archief, Aanwinsten, D.1, register van "giften" (15 maart 
1877-1907), nr. 1893/13, 30 december 1893.

16 Zelf wou hij de aanvulling nochtans niet steeds zo benoemen, zoals in 1905: DIEGERICK A.,
Les Archives de l'Etat à Gand et le Château de Gérard le Diable, in: Revue des 
bibliothèques & archives de Belgique, Brussel, 1905, deel 3, p. 274.

17 CUVELIER J., Biographie Nationale, nr. 29, kol. 560.
18 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Dubbels van de inventarissen, 

nr. 65 en BUNTINX W., m.m.v. AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers 
in het gerechtelijk arrondissement Gent. Deel III, privaatrechtelijke instellingen en 
verzamelingen (Preprint), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
2008, p. 653-654.

19 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Jaarverslagen, L.38 Jaarverslag 
1967.

20 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Jaarverslagen, L.39 Jaarverslag 
1968.
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1970 de vier nadere toegangen, eveneens op steekkaart: plaatsnamen, 
gemeentenamen, archiefvormers en auteurs- of persoonsnamen. Deze 
steekkaartenverzamelingen werden systematisch bijgehouden, telkens 
wanneer de kaartenverzameling aangroeide door een aanwinst of gift, met een 
mooie, kostbare of kaart buiten formaat.

In de jaren 1999-2000 werd de kaartenverzameling - toen 3538 kaartnummers 
- integraal gemicrofilmd. Ondertussen werden de fiches met alle 
bestanddeelnummers vanaf kaart 810 door Geert D'Hondt overgetypt in een 
digitale inventaris, die het supplement Diegerick definitief verving. Een 
geprinte versie stak in een map met toegangsnummer 065/bis of 065/B 21; een 
065/bis index kwam in de plaats van de nadere toegangen op steekkaart.

Begin maart 1972 droeg het Algemeen Rijksarchief in Brussel een collectie 
Belgische topografische kaarten over aan het Rijksarchief Gent. Enkele 
drukwerken werden meteen aan de verzameling kaarten en plannen 
toegevoegd, maar de relevante stafkaarten vormden een apart archiefblok.
22Als toegang op deze aparte verzameling "Topografische kaarten" werd het 
drukwerk " Kaartbladwijzer van de bladen van de kaart van België op de 
onderscheiden schalen / Tableau d'assemblage des feuilles de la carte de 
Belgique aux diverses échelles" gebruikt, dat periodiek werd uitgegeven door 
het toenmalige Militair Geografisch Instituut. Het kreeg in het Rijksarchief Gent 
het toegangsnummer 065/T mee. Dit repertorium van alle beschikbare 
stafkaarten raakte echter verloren. De legende en 72 stafkaartbundels werden 
geïntegreerd in de catalogus en dragen de tegenwoordige catalogusnummers 
2862 tot en met 2934.

Ook het grootste deel van de verzamelinventaris dat het legaat van de familie 
Vandenheuvel - toegangsnummer 264 - bundelt, is nu overbodig. 23De 
uitgebreide beschrijvingen in de inventaris van Hilda Coppejans-Desmedt 
werden sporadisch gecontroleerd, aangevuld en overgenomen in onderhavige 
catalogus. Hetzelfde kan gezegd worden over de inventaris van het 
kadasterarchief van de gewestelijke directie Oost-Vlaanderen, 
toegangsnummer 165. Het hoofdstuk met een lijst van de pre-primitieve en 
primitieve kaarten vervalt. 24

Tot slot nog kort iets over de catalogus van de Topografisch-historische atlas 
van het voormalige Rijksarchief Ronse, wier archief verdeeld is over het 

21 Dit was het toegangsnummer voor het supplement van Alphonse Diegerick; tot het 
verschijnen van onderhavige catalogus heette de geprinte versie namelijk "Diegerick A., 
Inventaris Kaarten & Plans". Het eerste deel werd toen als 065/A genummerd.

22 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Aanwinsten, D.4, register van 
aanwinsten (augustus 1967-1973/1990), nr. 1972/10, 7 maart 1972.

23 COPPEJANS-DESMEDT H., Inventaris van het legaat Vandenheuvel (Inventarissen 
Rijksarchief Gent 264), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
1987.

24 VERHELST J., Inventaris van het archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen, 1806-1834, 
nog bewaard bij de Directie te Gent of in het Rijksarchief Gent (Inventarissen Rijksarchief 
Gent 265), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1986, p. 173-
181. Deze inventaris is voor gebruik in het Rijksarchief Gent overbodig.
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Rijksarchief Gent en het Rijksarchief Beveren (respectievelijk voor het archief 
vóór en na 1796). Wie onderzoek doet naar personen, plaatsen of historische 
evenementen uit het arrondissement Oudenaarde, kan deze catalogus als 
nadere toegang gebruiken. Alle relevante nummers uit de inventarissen van de
kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent werden eind 1990 door Marc 
Decrits en Herman Van Isterdael vermeld. 25

Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Gebruiksaanwijzing indices

GEBRUIKSAANWIJZING INDICES

Omdat het hier gaat om een weinig homogene verzameling van kaarten en 
plattegronden, vormen de indices op persoonsnamen en plaatsnamen de 
sleutel tot het gebruik van deze catalogus. 26Telkens wordt verwezen naar het 
bestanddeelnummer in de catalogus. Hierna volgt een summiere 
gebruikershandleiding met praktische wenken.
Handleiding personenindex

HANDLEIDING PERSONENINDEX

In deze index worden alle relevante persoonsnamen aangegeven die vermeld 
worden in de catalogus. Relevant zijn de personen die betrokken waren bij het 
tot stand komen van elke kaart of plattegrond. Het kan gaan over 
opdrachtgevers, de personen betrokken in een geschil waarvoor de kaart werd 
opgemaakt, de eigenaars of gebruikers van de getekende goederen, de 
afgebeelde personen of de kaartmakers, ingenieurs, landmeters, graveurs. Er is
echter wel geopteerd om enkel de op kaart vermelde personen in de 
personenindex op te nemen.

De personenindex is alfabetisch geordend volgens de allereerste letter van de 
volledige familienaam. Zo zal men Philippe van den Bossche (vb. 
catalogusnummer 403) kunnen vinden onder:

van den Bossche (Philippe), ontvanger van het Sint-Baafskapittel, 403

Na elke vermelde persoon wordt vaak ook kort diens functie of beroep 
weergegeven, indien dit effectief op de kaart vermeld staat. "Kaartmaker" is 
een algemene aanduiding voor een persoon betrokken bij het opstellen van de 
kaart, wiens specifieke functie echter niet staat beschreven op de kaart of het 
plan. Bij namen zonder verdere toelichting, was hij of zij meestal de 
opdrachtgever van het opmaken van de kaart. Landmeters 27, drukkers, 

25 DECRITS M. en VAN ISTERDAEL H., Catalogus van de topografisch-historische atlas 
(Inventarissen Rijksarchief te Ronse 25), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën, 1988, p. 13-14.

26 Niet alle kaarten staan in de indices: een kaart van een niet gekende landmeter, waarop 
een niet te lokaliseren perceel afgebeeld is, werd niet vermeld.

27 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone landmeters en de zogenaamde 
gezworen of beëdigde landmeters.
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uitgevers, ingenieurs en architecten worden wel expliciet aangegeven, 
wanneer dit effectief op de kaart of de plattegrond staat beschreven. Bij 
dezelfde persoonsnamen die meermaals in de catalogus voorkomen onder 
verschillende functies, werd steeds gestreefd naar de grootste gemene deler. 
Soms staat er ook een aanduiding "(familie)" achter de naam. In deze gevallen 
kan het gaan over een familie die eigenaar is van de afgebeelde goederen, die 
opdrachtgever is voor het vervaardigen van de kaart of wier genealogie is 
afgebeeld.

In de inventaris zelf zijn de persoonsnamen letterlijk overgenomen, zoals die af 
te lezen zijn op de cartografie. In de indices zijn de namen reeds zoveel 
mogelijk bewerkt voor de onderzoeker: de schrijfwijzen van de namen zijn 
uniform gemaakt en gegroepeerd. Franse varianten van "Vlaamse" 
landmeternamen werden - indien mogelijk - vernederlandst. Er is echter geen 
aanpassing in de index gemaakt, wanneer niet met zekerheid kon worden 
vastgesteld dat het om dezelfde persoon ging.
Handleiding plaatsnamenindex

HANDLEIDING PLAATSNAMENINDEX

In deze index worden alle relevante toponiemen - dus enkel plaatsen waarover 
de kaart handelt - aangegeven die vermeld worden in de catalogus van de 
kaartenverzameling. De alfabetisch geordende plaatsnamen kunnen verwijzen 
naar werelddelen, landen, regio's, steden, dorpen en heerlijkheden, maar 
eveneens naar polders, wegen, bruggen, waterlopen, sluizen, spoorlijnen, 
werkzaamheden, landgoederen, speciale politieke feiten en zelfs aanduidingen 
van met veepest besmette hoeves.

Allereerst: alle plaatsnamen in de plaatsnamenindex zijn zoveel als mogelijk 
geordend en weergegeven volgens hun Nederlandstalige naam. Men vindt 
bijvoorbeeld Liège enkel onder Luik terug (vb. catalogusnummer 1716), de 
Waalse stad Soignies (vb. catalogusnummer 2900) is onder Zinnik geplaatst, 
Jodoigne (vb. catalogusnummer 3528) werd in de catalogus en 
plaatsnamenindex Geldenaken, Ath (vb. catalogusnummer 2900) is onder Aat 
weergegeven, enz.

In de topografische tabel zijn alle plaatsen geïndexeerd volgens hun 
geografische ligging. Er is enerzijds een onderscheid gemaakt tussen locaties 
gelegen binnen of buiten het huidige grondgebied van België en Zeeuws-
Vlaanderen 28: alle buitenlandse plaatsen werden onder hun respectieve land- 
of werelddeelnaam geordend. Gebieden die niet binnen de huidige grenzen van
één land te plaatsen zijn, werden wel onder hun eigen naam opgenomen. 
Hieronder het voorbeeld van hoe drie plaatsen in de index zijn geordend: een 
locatie in Azië (vb. catalogusnummer 1185), Parijs (vb. catalogusnummer 791) 
en Silezië (vb. catalogusnummer 1742).

Azië, 1185

28 Veel kaarten handelen immers over polders en waterlopen die net op de grens liggen 
tussen het huidige België en Zeeuws-Vlaanderen.
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Frankrijk
Parijs, 791
Silezië, 1742

Na plaatsen binnen België en Zeeuws-Vlaanderen werd zoveel als mogelijk de 
naam van de huidige (hoofd)gemeente - zoals ze in 2012 bestaan - tussen 
haakjes geïndexeerd. Een gehucht of wijk binnen een deelgemeente is eerst 
onder de deelgemeente met hoofdgemeente tussen haakjes te vinden, 
vervolgens leest de gebruiker het toponiem. Heerlijkheden of gebieden 
waarvan de naam niet langer gebruikt wordt in een huidige 
(deel)gemeentenaam of plaatsen, polders 29, niet langer bestaande dorpen, of 
wijken die niet meer kunnen worden gelokaliseerd, zijn onder de eigen naam 
weergegeven. Hieronder het voorbeeld van Oostakker (vb. catalogusnummer 
103), de Prins Willempolder (vb. catalogusnummer 633) en het verdronken 
dorp van Saeftinghe (vb. catalogusnummer 343) en de heerlijkheid Wulfsdonk 
(vb. catalogusnummer 138).

Oostakker (Gent), 103
Prins Willempolder, 633
Saeftinghe, 343
Wulfsdonk (heerlijkheid in Moerbeke-Waas), 138

Achter een toponiem wordt meestal aangeduid wat precies op de kaart is 
getekend. Een weg gaat over een (aan te leggen) rijbaan of 
wegwerkzaamheden in één stad of tussen meerdere steden. De wegen zijn 
slechts in één richting aangegeven in de plaatsnamenindex. Op zulke kaarten 
zijn dikwijls ook onroerende goederen langs die weg weergeven. Een perceel 
gelegen tussen Oudenaarde en Gent (vb. catalogusnummer 53) kan dus 
eveneens gevonden worden onder:

Gent naar Oudenaarde (weg), 53

De aanduiding "(waterloop)" geeft aan dat de plaats op de kaart doorkruist 
wordt met een watergang of dat het toponiem zelf een stroom, rivier, kanaal of 
grote beek is. Ook hier is telkens één richting geïndexeerd, met voorkeur voor 
de stroomafwaartse oriëntatie, en kan de kaart net zo goed handelen over 
gronden langs de waterloop. De waterlopen zijn geordend op hun eerste letter, 
zonder het lidwoord: het is " Lieve (waterloop)" en niet " De Lieve (waterloop)" 
(vb. catalogusnummer 108).

"(gebouw)" gaat over huizen, grote bouwwerken, kerken, paleizen, kastelen of 
ander vastgoed. Het zijn weergaven van bestaande panden of ontwerpen van 
te construeren of nooit geplaatste gebouwen. Het achtervoegsel werd in de 
index ook gebruikt om tuinen, kerkhoven en industriële inplantingen aan te 
geven. Op deze wijze kan men de plannen voor een te bouwen kerk in het 
polderdorp Kallo (vb. catalogusnummer 199) terugvinden onder:

29 Er is speciale aandacht besteed aan de polderkaarten. "Kieldrecht (polder) (Beveren)" 
bijvoorbeeld verwijst naar de polderstreek rond Kieldrecht, deelgemeente van Beveren, 
terwijl "Kieldrechtpolder" refereert aan een kaart met de Kieldrechtpolder.
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Kallo (gebouw) (Beveren), 199

De onderzoeker moet tot slot rekening houden met eventuele afwijkende 
schrijfwijzen van plaatsnamen. Dat is minstens het geval voor niet langer te 
lokaliseren heerlijkheden of landgoederen. 30Via de digitale versie van de 
catalogus in de leeszalen van het Rijksarchief kan een zoekrobot gebruikt 
worden. Het vergt uiteraard een zekere intellectuele inspanning om 
verschillende schrijfwijzen te doorzoeken, zeker wanneer de leeszaalbezoeker 
weinig gebruikte toponiemen opzoekt - die vaak enkel in de formele titel 
verschijnen.
Gebruiksaanwijzing kaartenmateriaal

GEBRUIKSAANWIJZING KAARTENMATERIAAL

Tot slot nog een woord over de kaarten zelf. Niemand zal tegenspreken dat de 
gebruiksmogelijkheden van deze kaartenverzameling in micro- of macro-
onderzoek nagenoeg eindeloos zijn. Maar de onderzoeker moet aandachtig zijn.
Om het met de woorden van Amerikaanse historicus Parry te zeggen: " Old 
maps are slippery witnesses. But where would historians be without them?"
31Het zou te ver leiden om hier een historische kritiek voor het gebruik van de 
kaarten van het Rijksarchief Gent te schetsen. Een interessante inleiding vormt 
het overzichtswerk van Thoen. 32Toch zijn enkele aandachtspunten belangrijk:
* Het kennen van de context is erg belangrijk: wanneer archiefdocumenten bij 
de kaart steken, is het cruciaal deze eveneens te bestuderen. Ze informeren 
immers steeds over de herkomst en de betrouwbaarheid van de kaart.
* Wat op de kaart staat, kan een historische irrealiteit zijn. De afbeelding of een
fragment van de kaart kan imaginair, schematiserend of figuratief voorgesteld 
zijn. Daarenboven kon de kaartmaker heel wat onnauwkeurigheden tekenen. 
Daarom is het nuttig te weten wat het doel was van de kaart: diende het ter 
indicatie als fiscaal inninginstrument, had het een louter figuratief motief, was 
het van groot belang in een juridisch geschil, enz.
* Het landschap zoals het vandaag de dag gekend is, heeft doorheen de 
eeuwen meestal vele veranderingen ondergaan. Soms werden zelfs gebouwen 
als molens en kerken integraal verplaatst. Het afgebeelde onderwerp refereert 
dus niet altijd aan de hedendaagse situatie.

30 Over Sevenkote (vb. catalogusnummer 1351) en Zevenkote (vb. catalogusnummer 1240) 
kan bijvoorbeeld niet met zekerheid gezegd worden dat het om dezelfde locaties gaat.

31 PARRY J., Old Maps Are Slippery Witnesses, in: Harvard Magazine, 1976, p. 32-41.
32 THOEN E., Cartografie en historisch onderzoek, in: ART J. (red.), Hoe schrijf ik de 

geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3b: hulpwetenschappen, Gent, 1996, p. 131-185.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Hierna volgt de beknopte, overkoepelende geschiedenis van de archiefvormers 
van het kaartenmateriaal van het Rijksarchief Gent. Omdat het hier gaat om de
catalogus van een specifieke verzameling, en niet om een klassieke inventaris, 
is deel B "Archief" in deze inleiding relevanter.

De kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent - in 1841 voor het eerst 
uitdrukkelijk vermeld als " Cartes et plans figuratives" 33- is een verzamelnaam 
voor kaarten die uit verschillende archiefbestanden samengebracht werden in 
een afzonderlijk fonds. Midden negentiende eeuw waren het kaarten die 
voornamelijk uit overheids- en religieuze instellingen kwamen, opgedoekt door 
de Franse revolutie. In het oudste deel van deze catalogus - de eerste 809 
bestanddeelnummers - konden de archiefvormers van 738 kaarten getraceerd 
worden 34: de Sint-Pietersabdij te Gent, het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen, de Sint-Baafsabdij en -heerlijkheid, de Staten van Vlaanderen, de 
Kasselrij van de Oudburg, de Boudeloabdij van Gent, de Abdij van Ninove, de 
Abdij van Oost-Eeklo te Gent, de Nieuwenbosabdij van Gent, de Abdij van 
Affligem, het Kapittel van Doornik, de Sint-Salvatorabdij van Ename, het Sint-
Margrietenklooster van Deinze te Gent, het Karmelietenklooster van Gent, de 
Kasselrij van Oudenaarde, het Schreyboomhospitaal van Gent, het 
Urbanistenklooster, het Klooster van Galilea te Gent. De archiefvormers van de 
catalogusnummers 810 tot en met 3670 zijn voornamelijk in stellingen wier 
archief na 1850 archief overgedragen werd aan het Rijksarchief Gent. Het gaat 
- naast de reeds genoemde instellingen - onder meer om: het bisdom van Gent,
talrijke gemeentearchieven, de gewestelijke directie van het kadaster Oost-
Vlaanderen, diverse families, de Raad van Vlaanderen, het Ambacht Assenede, 
het Hoofdcollege van het Land van Waas, architect Vandenheuvel, de 
Admiraliteit, het Land van Aalst, de Priorij van Waarschoot, de Abdij van 
Drongen, de Baronie van Nevele.

Een bondige geschiedenis van deze archiefvormers kan men lezen in het 

33 DE SAINT-GENOIS J., Notice sur le dépôt des archives de la Flandre Orientale, Gent, 1841, 
p. 67.

34 De auteur van de (eerste) gepubliceerde inventaris had een nog min of meer duidelijk 
overzicht van de verschillende archiefvormers waaruit de kaarten gehaald waren, en dit 
vereenvoudigde de inventarisering: hij wist bij welk dossier de kaart hoorde of had reeds 
een beschrijving voorhanden (cf. infra).
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archievenoverzicht van het Rijksarchief Gent. 35Heel handig is ook de 
zoekwijzer over het Rijksarchief Gent, die de ideale inleiding vormt op de 
bestanden die in het Geraard de Duivelsteen bewaard worden. 36

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Een kaart werd niet zomaar gemaakt: daarvoor was de productiekost te hoog. 
Eigenlijk geldt die regel vandaag nog steeds. De kaartenverzameling van het 
Rijksarchief Gent brengt een verscheidenheid aan kaarten bijeen. De kaarten 
ontstonden vanuit een specifieke bevoegdheid, handeling of doel van de 
archiefvormer. Dit oorspronkelijke doel is meestal niet heel duidelijk, omdat de 
archiefvormer niet gekend is of omdat de contextinformatie ontbreekt. Hopelijk
is de beschrijving van vele kaarten in die mate duidelijk, dat ze enigszins de 
genese ervan kadert. Toch is het in diverse gevallen nog gissen naar de 
context. 37

De verzameling kaarten en plannen bevat bijvoorbeeld bestuurlijke kaarten, 
waarop het ambtsgebied van de instelling valt af te lezen. Sommige hiervan 
zijn erg gedetailleerd, tot op straat- of huisniveau. Aan de hand van deze 
kaarten kan de onderzoeker aflezen over welk gebied de kerkelijke of 
administratieve instelling bevoegdheid had of meende te hebben. Hierbij 
aanknopend zijn er ook veel plannen te vinden die in een proces gebruikt 
werden. Het zijn bijvoorbeeld kaarten in een grensgeschil, die één van de 
partijen liet opstellen. Wie het geschildossier terugvindt, kan meteen de 
verschillende versies van het beding aflezen en weet ook hoe de kaart juridisch
geïnterpreteerd werd. Want misschien liet ook de andere partij een kaart 
opstellen, met een andere versie van de feiten.

Naast het juridische beheer, is er het fiscale beheer. Enerzijds is er de pre-
kadastrale en kadastrale cartografie, waartussen zelfs enkele zeldzame 
kadasterkaarten volgens teeltblok steken! Vermeldenswaardig zijn ook de 
kaarten die oorspronkelijk in landboeken staken, zoals de perceelkaarten per 
beloop en de grote figuratieve kaarten. Anderzijds bevat de 
kaartenverzameling heel wat gedetailleerde tiendkaarten. Ook het financieel 
beleid is weerspiegeld in talloze plannen. De verschillende religieuze 
instellingen die grote infrastructuurwerken in veen- of schorrengebieden 

35 BUNTINX W., m.m.v. AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het 
gerechtelijk arrondissement Gent (Preprint), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief 
in de Provinciën, 2008, 3 delen.

36 CEÛPPENS L., Rijksarchief te Gent: Zoekwijzer (Zoekwijzers 20), Brussel, Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2009. Zie ook: BUNTINX W., m.m.v. AUGUSTYN
B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent. 
Deel I, Archieven van overheidsinstellingen tot 1795 (Preprint), Brussel, Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2008, pp. 16-31.

37 Gelukkig beschreven archivarissen sinds de tweede helft van de twintigste eeuw in 
inventarissen of toegangen steeds meer de aanwezigheid van kaarten (dus in hun juiste 
archiefcontext), terwijl deze kaarten fysiek in de kaartenverzameling werden bewaard. 
Daarnaast werden ze nog eens gerepertorieerd in de inventaris van de 
kaartenverzameling.
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hadden verricht, hadden nood aan het visualiseren van hun goederen. Deze 
goederen lagen vaak kilometers verwijderd van de hoofdabdij. De 
eigendommen zijn te zien op de vele polderkaarten, perceelplannen en leggers 
van onroerende goederen, die tot de kaartenverzameling van het Rijksarchief 
Gent behoren. Het goederenbeheer van verschillende families liet overigens 
ook sporen na in de kaarten en plannen: getuige hiervan zijn de vele gedrukte 
Poppkaarten en -leggers die ze gebruikten om hun eigendommen in kaart te 
brengen. Talrijke kaarten van landgoederen her en der zijn een sprekend 
bewijs.

Tal van andere bevoegdheden hebben hun neerslag in de tegenwoordige 
catalogus. Enkele bestanddeelnummers tonen dat de Staten van Vlaanderen 
een bestuurlijk-economische verantwoordelijkheid hadden bij het indammen 
van de veepest, die eind achttiende eeuw de streek teisterde. Minder 
alarmerend, maar eveneens van ecologische aard, was de ontluikende 
industrie en de daarbij horende ongemakken. Deze hinderlijke en ongezonde 
inrichtingen werden onder meer door de provinciale deputatie in kaart 
gebracht, waarvan talrijke voorbeelden te vinden zijn in deze catalogus. Op 
regionaal vlak bevat de verzameling onder meer overzichtskaarten van de 
verbreiding van industrie en transport in Oost-Vlaanderen, België of Europa. Op
dezelfde schaal zijn oorlogsplannen terug te vinden: ze tonen - veelal in 
gedrukte vorm - een oorlogssituatie of opstelling van legers. Deze behoorden 
eertijds toe aan bestuurlijke overheden. Vele kaarten van deze administraties 
bevatten eveneens infrastructuurwerken. Soms tonen ze enkel een plattegrond
van een op te richten bouwwerk. Meer dan eens gaat het echter om de aanleg 
van grote, provinciale wegen, die verschillende gemeenten doorkruisten.
Organisatie

ORGANISATIE

Verschillende administraties van religieuze instellingen, partijen in geschillen of
schatbewaarders van bestuurlijke instanties deden een beroep op cartografen. 
Dit konden beëdigde of gezworen landmeters zijn, en zelfs kunstschilders 
oefenden het ambacht uit. Het konden echter ook gewone ongeschoolde 
kaartmakers zijn. De opdrachtgever betaalde doorgaans meer voor de kunde 
van de landmeter, wanneer de kaart een belangrijker doel had of een juridische
bewijslast betekende. Prestige speelde ook een grote rol. Kasselrijbesturen die 
wilden uitpakken met hun administratieve slagkracht, huurden vaak een 
kaartschilder in die dan een grote figuratieve kaart opmaakte. De kaart kon 
daarna in een centrale hal tentoongesteld worden. Tijdens de negentiende 
eeuw ontstond het onderscheid tussen openbare en onafhankelijke landmeters,
waarvan de eerste groep - voornamelijk bekend van hun kadasterwerk 38- een 
nog vrij groot aanzien bezat. In de eerste helft van de twintigste eeuw slonk dit 
onderscheid in prestige.

38 JANSSENS L., Landmeters door de eeuwen heen. Zelfstandig opererend of in dienst van de 
overheid, in: Fininfo. Tijdschrift voor de medewerkers van de Federale Overheidsdienst 
Financiën, Brussel, 2007, nr. 2, p. 12-14.
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Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Vander Meersch is als archivaris vooral gekend om zijn magnum opus " 
Inventaire des cartes et des plans conservés aux archives de la Flandre-
orientale", dat in april 1850 werd afgewerkt en in datzelfde jaar verscheen.
39Het was een heel gedetailleerd naslagwerk, dat ruim honderdvijftig jaar - tot 
het verschijnen van onderhavige catalogus - dienst deed. Het was meteen ook 
één van de eerste gedrukte inventarissen van het "Belgische" Algemeen 
Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën. Vander Meersch vatte het 
werk op eigen initiatief aan, toen hij in januari 1844 in dienst trad. 40Toch 
hoefde hij niet van nul te beginnen.

Vooreerst was de idee om een aparte verzameling van kaarten, plannen en 
plattegronden bij te houden, niet nieuw. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
iconografische collecties soms afzonderlijk van het andere archief werden 
bewaard door de toenmalige bestuurlijke en religieuze instellingen, die de 
archiefvormers van deze catalogus vormen. De detailkaarten werden immers 
veelvuldig ingekeken en gebruikt, wanneer het bijvoorbeeld ging om 
grensgeschillen, processen over pachtgelden of heropmetingen van 
landgoederen. Ook de aparte kaartenverzamelingen verhuisden bij de 
verwerving van de archieven. Daarna was het voor de archiefinstelling 
gemakkelijk om deze kaarten in de verschillende fondsen te lokaliseren. Rond 
1840 telde de verzameling van het Gentse Rijksarchief bij benadering 
vijfhonderd kaarten en plannen, die zich voor het grootste deel in houten 
koffers bevonden. De kaarten werden toen nog in de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw gedateerd. 41Maar de eigentijdse archivarissen gingen ook 

39 VANDER MEERSCH P.-C., Inventaire des cartes et des plans conservés aux archives de la 
Flandre-Orientale, accompagné de notes et d'éclaircissements, Gent, 1850, inleiding.

40 Polydore Vander Meersch werd na zijn rechtenstudies in 1836 onder-bibliothecaris van de 
Universiteit Gent onder goedkeurend oog van bibliothecaris Voisin. Tijdens dit ambt 
schoolde hij zich in de geschied- en letterkunde (zie: BERGMANS P., Biographie Nationale, 
nr. 14, kol. 267-270). De oud-bibliothecaris die in de zomer van 1836 gestorven was, was 
Vander Meersch' oom prof. Lammens. Diens privé-bibliotheek werd eind jaren 1830 door 
Vander Meersch gecatalogeerd, wat hem heel wat bibliografische kennis bijbracht en hem 
tevens beter introduceerde bij het Rijksarchief Gent. Toenmalig rijksarchivaris baron de 
Saint-Genois had ondertussen immers heel wat waardevolle documenten en handschriften 
uit de bibliofiele nalatenschap van Lammens aangekocht ("Notices sur les manuscrits qui 
appartiennent au dépôt d'archives de la Flandre Occidentale à Gand" uit 1837 en 
"Deuxième notice sur les manuscrits des archives de la Flandre Orientale" uit 1843). Toen 
de Saint-Genois in 1843 bibliothecaris van de Universiteit van Gent werd - in opvolging van
zijn pas overleden vriend Voisin - kon Vander Meersch zijn plaats innemen in het 
Rijksarchief van Gent (zie BUNTINX J. en MERTENS J., Rijksarchief te Gent, in COPPENS H. 
en LAURENT R. (red.), Het Rijksarchief in België, 1796-1996. Geschiedenis van de instelling 
en bio-bibliografisch repertorium van de archivarissen, Brussel, Algemeen Rijksarchief, p. 
123-124.

41 DE SAINT-GENOIS J., Notice sur les archives de la Province de la Flandre Orientale, Gent, 
1841, p. 67. Het is koffiedik kijken naar de situatie vóór 1840. Voordien werd er namelijk 
weinig aandacht besteed aan de topografische verzamelingen. Gachard voegde daar in 
1850-1851 nog aan toe: "Cela n'a rien qui doive surprendre: nous l'ignorions nous-mêmes, 
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duchtig in de archiefbestanden tekeer, om de interessante kaarten te 
weerhouden in een " collection spéciale". 42Zo ging ook Vander Meersch bij de 
ordening van zijn archiefdepot actief op zoek naar de meest interessante 
topografische kaarten, met het oog op de systematische inventarisatie van een
verzameling "kaarten en plannen". 43

De Gentse kaarteninventaris kwam er in navolging van Louis-Prosper Gachards 
gepubliceerde inventaris van de kaartenverzameling van het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel 44, die in 1848 verscheen en de verspreiding naar een 
breder publiek beoogde. 45Vander Meersch inspireerde zich net zoals Gachard 
duidelijk op de memorie van toelichting van het Koninklijk Besluit van 17 juli 
1834. Dit Koninklijk Besluit stipuleerde voor het eerst de opmaak en de 
publicatie van inventarissen die de verschillende collecties van het Algemeen 
Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën ontsloten en die zich niet 
enkel tot de wetenschappelijke wereld richtten. 46

Op 21 juli 1848 besloot de provincieraad van Oost-Vlaanderen om via de 
bestendige deputatie de helft van de drukkosten van de publicatie van de 
inventaris - geraamd op 400 frank - op zich te nemen. 47Het is niet 
verwonderlijk dat het provinciebestuur een flinke duw in de rug gaf: er was nog
geen sprake van een striktere scheiding tussen het archiefbeheer van de 
provincie en het Rijk. Hoewel de kosten van het drukken van inventarissen 
formeel door de nationale schatkist werden bekostigd, werd de helft van het 
salaris van de Gentse Rijksarchivaris - benoemd als " archiviste particulier" of " 
archiviste provincial" - sinds het Koninklijk Besluit van 13 januari 1838 door de 
provincie Oost-Vlaanderen betaald. 48Op deze manier bouwde de provincie 
onder meer haar wetenschappelijke prestige uit: niet toevallig werd meer dan 
eens gezinspeeld op de concurrentie met de provincie West-Vlaanderen, die 
eveneens aandacht schonk aan de uitgave van wetenschappelijke publicaties 
en werkinstrumenten. Daarenboven had de provinciewet van 30 april 1836 de 
griffier verantwoordelijk gesteld voor de goede bewaring van het archief van en

il y a peu d'années encore". GACHARD L.-P., Rapports sur diverses séries de documents; 
précédés de la circulaire ministérielle du 12 août 1832, et suivis d'un précis de la collection
des cartes et plans manuscrits, Brussel, 1851, p. 17.

42 JANSSENS L., Bestemmingsbeginsel of optimale materiële zorg? Een klassiek dilemma 
inzake de valorisatie van kaartmateriaal, in VAN DER EYCKEN M. en HOUTMAN E. (red.), 
LACH: Liber Amicorum Coppens Herman, Deel I (Studia 115), Brussel, Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2007, p. 204.

43 GACHARD L.-P., Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur la situation des archives 
générales du Royaume et les archives de Gand, Mons et Tournay, Brussel, 1846, p. 48.

44 DE SMET A., Les cartes dans les dépôts d'archives et dans les bibliothèques, in Archief en 
Bibliotheekwezen in België, Brussel, 1971, nr. 42, p. 49.

45 GACHARD L.-P., Rapport à M. Alph. Vandenpeereboom, ministre de l'Intérieur, sur 
l'administration des archives générales du Royaume depuis 1831, et sur la situation de cet 
établissement, Brussel, 1866, p. 101.

46 Moniteur belge, 19 juli 1848, Arrêté Royale du 17 juillet 1848 qui ordonne la publication des
inventaires des archives du Royaume.

47 Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Procès-verbaux des séances du conseil 
provincial de la Flandre Orientale, session de 1846, nr. 43, 21 juli 1848, p. 502. Uiteindelijk 
zou de kostprijs voor het drukken nog veel hoger liggen.

48 Moniteur belge, 6 mei 1836, Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 121, § 1.
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in de provincie; het eigenlijke archiefbeheer werd overgelaten aan de 
provinciale archivaris van het Rijksarchief.

Vander Meersch vermeerderde het aantal kaarten met ruim de helft, door ze uit
bestaande archiefbestanden te halen. Door hun materiële vorm was het 
eenvoudigweg handzamer om alle kaarten apart te bewaren. Hij herwerkte een
bestaande lijst met samenvattingen van de verzameling kaarten, die hij 
aanvulde met heel recente historische bevindingen (bijvoorbeeld met details 
ontleend aan de eigen verzameling charters, monografieën van Warnkoenig, 
Van Den Bogaerde en de Saint-Genois, aardrijkskundige, taalkundige en 
historiografische tijdschriften, enz.). Hij ordende de inventarisnummers heel 
systematisch en kon de collectie nauwkeuriger dateren. Op deze manier rondde
P.-C. Vander Meersch in het voorjaar van 1850 een inventaris van de 
kaartenverzameling met 809 nummers af, waarin 733 handgetekende kaarten 
en 76 gedrukte of gegraveerde kaarten staken.
Verwerving

VERWERVING

Deze eerste gedrukte inventaris werd erg goed onthaald, ondanks enkele 
kleinere onvolkomenheden. Het is vast en zeker niet toevallig dat hij tot 160 
jaar na publicatie werd gebruikt. 49Van bij het verschijnen van de inventaris van
de kaarten echter groeide de verzameling aan, niet in de geringste mate omdat
het Rijksarchief Gent steeds meer archieven van diverse archiefvormers 
verwierf. Nog tijdens zijn loopbaan had Vander Meersch zich voorgenomen zijn 
inventaris te vervolledigen. 50Omdat het selecteren van relevante kaarten uit 
steeds aanwassende archiefbescheiden een continu en eindeloos werk was, 
werd deze ambitieuze doelstelling nooit gehaald. Ook niet door de generaties 
archivarissen na Vander Meersch, die dezelfde intentie hadden (cf. infra). 
Recent werd de keuze gemaakt om niet meer te gaan triëren in de 
verschillende archiefbestanden. Het valt eveneens nog zelden voor dat kaarten
deel uitmaken van een gift; dit is met andere woorden een eindpunt. Het is 
onbegonnen werk om de groei van de verzameling sinds 1850 tot in detail te 
bestuderen: het aanvullen van de collectie was tot 2010 gebruikelijk en 
meestal ging het om slechts een handvol kaarten die toegevoegd werden. Meer
dan eens werden zulke kleine aanwinsten eenvoudigweg niet geregistreerd.
51Toch worden hier chronologisch de belangrijkste uitbreidingen geschetst, die 

49 In 1978 werd in het Rijksarchief Gent gestart met een grootschalig project om alle 
Franstalige inventarissen te vertalen, onder leiding van archivaris Maréchal. Er werd 
voorrang verleend aan de inventarissen die niet meer accuraat bleken en waarvan 
minstens een deel diende te worden geherinventariseerd. De oude Franstalige 
kaarteninventaris uit 1850 bleef zijn diensten bewijzen.

50 Polidoor-Karel Vander Meersch, in: De Eendracht. Veertiendaagsch tijdschrift voor letteren, 
kunsten en wetenschappen, Gent, 21ste jaargang, nr. 23, zondag 10 mei 1868, p. 90-92: 
de bijdrage die in dit tijdschrift verscheen, van de hand van Émile Varenbergh, bevat een 
interessante bio-bibliografische tekst over Vander Meersch.

51 Kaarten die men - al dan niet door tijdsgebrek - niet meteen wist te identificeren, kwamen 
geregeld terecht in de afzonderlijke verzameling Varia D - vooral vanaf 1954. Deze "Varia 
Diegerick" omvatte namelijk de verspreide aanwinsten, die niet bij een groter geheel 
werden ondergebracht. Ondertussen zijn alle kaarten ondergebracht in de 
kaartenverzameling. BUNTINX W., m.m.v. AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., 
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het gevolg waren van schenkingen of van selectie uit andere archiefbestanden.

Polydore Vander Meersch maakte voor zijn kaarteninventaris een selectie uit de
archieven die tussen 1844 en 1850 in het archiefdepot bewaard werden: toen 
lag het depot nog langs het tegenwoordige François Laurentplein - dichtbij de 
administratieve zetel van de provincie Oost-Vlaanderen. Erg veel werd daar 
toen nog niet bewaard: het waren voornamelijk archiefbestanden van 
religieuze en administratieve instellingen die door de ontmanteling van de 
ancien-régime-maatschappij sinds eind 18de eeuw in het rijksarchief waren 
terechtgekomen. 52Dit is weerspiegeld in de herkomst van de kaarten in het 
oudste deel van de catalogus. De rijksarchivaris kon slechts de origine van 738 
kaarten natrekken: ze waren uit vier bestuurlijke (33 percent van de 
inventarisnummers) en veertien religieuze archiefvormers (67 percent van de 
inventarisnummers) gehaald. Het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent (337 
stuks), het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen (143 stuks), de Sint-
Baafsabdij en -heerlijkheid (76 stuks) en de Staten van Vlaanderen (62 stuks) 
vormden de hoofdmoot. De ongeordende archieven van de Raad van 
Vlaanderen werden toen nog in het oude jezuïetenklooster in de Volderstraat 
opgeborgen 53: daarom is geen kaart van dit fonds in het eerste deel van de 
kaartenverzameling terug te vinden. De verklaring voor het relatief kleine 
aantal kaarten van de Staten van Vlaanderen is dat de provinciale 
administratie deze archiefvormer indertijd verkeerdelijk als haar 
rechtsvoorganger zag, en een groot deel van het archief elders bewaarde. 54

Een belangrijke verwerving was afkomstig van het archief van de gewestelijke 
directie van de kadasterbewaring van Gent en vond plaats rond 1985. Onder 
meer aan de hand van dit archief had rijksarchivaris Juul Verhelst reeds een 
basiswerk over kadasterbronnen geschreven 55, en hij kende ook de 
kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent goed. Alle kaarten die ouder 
waren dan de oorspronkelijke kadastrale perceelplannen - kaarten uit circa 
1834, die sinds 1854 het alom bekende modelnummer 201 dragen -, werden in
de verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief Gent geïntegreerd. 
Deze aanvulling was goed voor catalogusnummers 2770 tot en met 2858.
56Hoewel deze kadastrale perceelkaarten en verzamelplannen veelal in slechte 

Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent. Deel III, privaatrechtelijke 
instellingen en verzamelingen (Preprint), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën, 2008, p. 642-643.

52 Exposé de la situation administrative de la Province de la Flandre Orientale, Gent, 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1841, p. 5-6.

53 BUNTINX J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen. Deel I (Inventarissen 
Rijksarchief te Gent 38), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
1964, inleiding.

54 NUYTTENS M., Inventaris van het archief van de Staten van Vlaanderen (Inventarissen 
Rijksarchief te Gent 67), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
1986, p. 29.

55 VERHELST J., De documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de
grondbelasting (1790-1835) (Miscellanea Archivistica 31), Brussel, Algemeen Rijksarchief 
en Rijksarchief in de Provinciën, 1982.

56 VERHELST J., Inventaris van het archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen, 1806-1834, 
nog bewaard bij de Directie te Gent of in het Rijksarchief Gent (Inventarissen Rijksarchief 
Gent 265), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1986, p. 15. 
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staat verkeerden, betekenden ze een erg waardevolle aanwinst voor de 
collectie.

Verhelst besloot meteen om de kaartenverzameling van het Oost-Vlaamse 
provinciaal archief - die in het midden van de twintigste eeuw naar het 
Rijksarchief Gent was verhuisd - op te nemen in de kaartenverzameling. Hierbij 
kon hij een beroep doen op de door Carlos Wijffels aangepaste lijst en de 
provinciale inventaris (zie ook "Uitgevoerde selecties en vernietigingen"). Om 
duidelijk te maken dat deze aparte collectie geïntegreerd werd, liet hij een 
honderdvijftigtal inventarisnummers blanco en begon nieuwe nummers vanaf 
3000 toe te kennen aan de nieuw toegevoegde kaarten. Hierbij volgde Verhelst 
niet de ordening die door de provinciale archivaris of D'Hoop was voorgesteld 
(cf. infra). Eveneens interessant om weten is dat leeszaalverantwoordelijke G. 
Puimège sinds de jaren 1970 archiefstukken (voornamelijk) uit het fonds 
Scheldedepartement naar de leeszaal liet brengen, waarvan hij meende dat ze 
interessante of mooie kaarten konden bevatten. Samen met een 
verantwoordelijke archivaris maakte hij dan een selectie van kaarten, die aan 
de afzonderlijke kaartenverzameling werden toegevoegd.

In 1986 werd het persoonsarchief van Gaston Vandenheuvel en ook van zijn 
vader, beide architecten uit Nevele, via bemiddeling van de cultuurdienst van 
het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen aan het Rijksarchief Gent 
geschonken. Het legaat werd bijna integraal aan de kaartenverzameling 
toegevoegd (catalogusnummers 3422 tot en met 3500). Het bestond uit 
architectuurtekeningen, plannen en steendrukken, die voortkwamen uit zijn 
architectuurambt en het didactisch materiaal uit de cursussen die hij aan 
studenten van het Gentse Sint-Lucasinstituut gaf.

Toen het Algemeen Rijksarchief in maart 1972 een collectie van 298 gedrukte 
stafkaarten aan het Rijksarchief Gent schonk, betekende dat niet meteen een 
grote aanwinst voor de verzameling "kaarten en plannen". Slechts zeven 
bestanddeelnummers werden toegevoegd en van de Belgische stafkaarten 
werd een aparte verzameling "Topografische kaarten" gemaakt. Eind 2010 
werden deze stafkaarten geïntegreerd in de catalogus, en dragen ze de 
catalogusnummers 2863 tot en met 2934, waarbij catalogusnummer 2862 als 
legende dienst doet.

Op het eind van de twintigste eeuw kwamen veel kaarten, plannen en 
plattegronden - alvorens ze een nummer in de inventaris kregen - terecht in 
het restauratieatelier van archiefmedewerker R. Vanneste. Daar lagen ze voor 
vele jaren, en heel dikwijls ging op die manier de context van de kaart verloren.
In 2010-2011 werden ze zo goed als mogelijk beschreven en aan de nieuwe 
catalogus toegevoegd: samen maakten ze niet minder dan 400 
bestanddeelnummers uit, waaronder een mooie verzameling kadasterkaarten 
(catalogusnummers 2938 tot en met 2998).

Enkel wanneer op de kadasterdirectie het oorspronkelijke plan van de gemeente niet 
bestond, bleven de oudere kaarten ter plaatse.
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Aan de hand van verschillende gepubliceerde bronnen of interne documentatie,
kan een overzicht opgesteld worden van het aantal bestanddeelnummers op 
verschillende tijdstippen. Het toont meteen de aangroei van de collectie. Merk 
op: deze cijfers steunen meestal op - weliswaar nauwkeurige - schattingen en 
ook de jaartallen zijn benaderingen. Onderstaand overzicht vormt dus een 
indicatie. Men moet er eveneens rekening mee houden dat sinds 1985 
minstens zo'n 200 volgnummers niet werden opgevuld met kaarten en 
plattegronden; dit werd in 2011 ongedaan gemaakt.

Teljaar en aantal bestanddeelnummers:
1840 500
1846 500
1850 809
1868 1187
1886 1550
1905 1891
1913 1893
1924 2084
1930 2158
1931 2158
1932 2178
1933 2180
1934 2188
1935 2188
1936 2222
1970 2354
1974 2494
1985 2773
1986 2858
1986 3422
1987 3500
1988 3520
1995 3540
1999 3538
2000 3546
2010 3551
2011 3670
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent vormt een collectie van vele 
heel oude kaarten. Heel lang dateerde men de oudste kaart rond 1200 57, of 
een kaart van de kuststreek van het graafschap Vlaanderen die Vander 
Meersch rond 1274 liet dagtekenen (catalogusnummer 38) 58. De 
kaartenverzameling bevat eveneens een Dampierrekaart uit die periode 
(catalogusnummer 5) 59: een kaart die in de zestiende of zeventiende eeuw 
werd getekend om het graafschap Vlaanderen ten tijde van graaf van 
Dampierre weer te geven, en opgemaakt werd op basis van mondelinge 
overleveringen.

De oudste kaart uit de collectie is echter een eenvoudige, handgetekende 
polderkaart uit 1358 (catalogusnummer 606). Meteen zowat de oudste van de 
hele Nederlanden! 60Ongeveer even oud is de kaart onder catalogusnummer 
202: een plattegrond van een Gentse kerk uit de veertiende eeuw.

De meest recente kaart in de collectie is een herwerkte kleurenkopie uit 1994 
van een Ingooigemse tiendekaart anno 1736 die zich in het OCMW-archief van 
Oudenaarde bevindt (catalogusnummer 3520).

De kaarten hebben betrekking op een groot geografisch gebied. Er zijn veel 
handgetekende lokale kaarten in de collectie aanwezig; soms gaat het zelfs 
slechts over één of meerdere percelen (dikwijls proceskaarten die in 
grensgeschillen dienst deden of kaartmateriaal voor het grondbeheer). Er 
steken weinig regionale kaarten in de verzameling. Enkele gedrukte kaarten 
tonen (delen van) Europa. Andere gedrukte kaarten die in de verzameling 
steken, werden dikwijls opgemaakt door de grootste graveurs van hun tijd, 
zoals Deventer, Visscher, Blaeu of Fricx. Toch ligt de nadruk vooral op het 
grondgebied van het oude graafschap Vlaanderen (tot 1795) en de provincie 
Oost-Vlaanderen (vanaf 1795). Het cartografisch materiaal bevat een schat aan
informatie over onder meer topografie, toponymie, geografie, hydrografie, en 
soms zelfs over heraldiek: het zijn beslist referentiekaarten. Om te weten wat 
er zoal in de kaartenverzameling te vinden is (zie ook "Organisatie"), kan de 
uitgebreide index in deze catalogus erg nuttig zijn. Wie heel precies wil weten 
wat hij kan bekijken en onderzoeken, is genoodzaakt elk bestanddeelnummer 
van de catalogus te overlopen: een tijdrovende, maar beslist erg interessante 
bezigheid!

57 Bijvoorbeeld: DIEGERICK A., Les Archives de l'Etat à Gand et le Château de Gérard le 
Diable, in Revue des bibliothèques & archives de Belgique, Brussel, 1905, deel 3, p. 274.

58 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 
Correspondentie 1832-1840, nr. 32, 11 april 1848.

59 DE SMET A., Documents cartographiques. Exposition organisée à l'occasion de la IXe 
Assemblée Générale de l'Union Géodésique et Géophysique internationale par la 
Bibliothèque Royale, Bruxelles, 1952, in Ciel et Terre, 1952, nr. 68, p. 107-129.

60 FOCKEMA A. en KOEMAN C., Kaarten en kaarttekenaars, Haarlem, 1975.
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Taal en schrift van de documenten

Het merendeel van de handgeschreven kaarten werd in het (toenmalig) 
Nederlandse taalgebied opgemaakt. Sommige kaarten echter, waaronder veel 
gedrukte kaarten en negentiende-eeuwse plannen, zijn in het Frans opgesteld. 
Soms komt er kerkelijk of vulgariserend Latijn voor. Een enkele kaart heeft een 
titel of beschrijving in het Spaans of Italiaans.

Voor elke kaart werd de volledige of minstens een deel van de titel of tekst in 
de catalogus overgenomen, indien die op de kaart voorkwam. Dit was ook de 
modus operandi van Vander Meersch: " Dans la description des pièces, je me 
suis tracé pour règle, de reproduire, autant qu'il m'a été possible, le titre 
indiqué sur les cartes mêmes(...)". 61Toch is deze vermelding slechts een 
indicatie: het is steeds belangrijk om terug te koppelen naar de kaart zelf. 
Wanneer de tekst op de achterzijde vermeld is, gaat het dikwijls om later 
aangebrachte notities. Het is niet steeds duidelijk in hoeverre deze 
betrouwbaar zijn. 62In de kaarttekst is in veel gevallen de kaartmaker en een 
datum neergeschreven. Dit is echter nog geen garantie dat het daadwerkelijk 
om deze cartograaf en periode gaat, zeker wanneer het achttiende-eeuwse en 
oudere kaarten betreft. Daarnaast kan de kaart nog heel wat secundaire 
informatie bevatten. Van groot belang is de verwijzing naar oudere kaarten of 
basiskaarten, waarop de landmeter of kaartmaker zich baseerde. De 
kaartenverzameling is paleografisch niet altijd even gemakkelijk te bestuderen.
In veel gevallen is de oorspronkelijke inkt zelfs verkleurd of deels vervaagd.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Omdat de volgorde van de kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent op 
een oude, veel gebruikte en ingeburgerde ordening steunt, werd geen 
hernummering uitgevoerd. Voornamelijk de eerste 809 nummers werden zo 
goed als ongemoeid gelaten, omdat die oude nummering haast een eigen 
leven leidt: in vele publicaties worden deze vroegst geïnventariseerde kaarten 
met hun kaartnummer geïdentificeerd. Daarom werd hier geopteerd om Vander
Meersch' vergissing over te nemen en een kaart van de Gentse Groentenmarkt 
twee keer te beschrijven (onder catalogusnummers 186 en 277). In het meer 
recente deel van de catalogus was het wenselijker om grotere aanpassingen te 
maken. Zo werden de meeste - naar hedendaagse normen weinig 
kwaliteitsvolle - fotoreproducties uit de collectie verwijderd. Eerder verdwaalde 
maar teruggevonden kaarten werden aan de vrijgekomen catalogusnummers 
toegekend. 63Hoewel de archivarissen in de tweede helft van de negentiende 

61 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 
Correspondentie 1832-1840, nr. 447, 22 januari 1849.

62 THOEN E., Cartografie en historisch onderzoek, in: ART J. (red.), Hoe schrijf ik de 
geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3b: hulpwetenschappen, Gent, 1996, p. 133.

63 Bijvoorbeeld: rond 1928 schonken de vermaarde Belgisch historicus Henri Pirenne en Frans 
paleograaf Maurice Prou (LYON B. en LYON M., Maurice Prou, ami de Henri Pirenne, in Le 
Moyen Age, 1965, nr. 71, p. 71-107) een fotoreproductie van een diploma van Karel de Kale
uit 870 aan het Rijksarchief Gent. Deze foto werd met nummer 2086 aan de 
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eeuw geen specifiek ordeningsschema aanhielden, groepeerden ze toch de 
kaarten op thema door hier en daar hiaten in te voegen. Om tegenwoordig een 
doorlopende nummering te garanderen, werden alle bis-nummers geschrapt en
kregen de kaarten in kwestie een catalogusnummer toegekend dat voordien 
blanco was gebleven. 64Hier gaat het dus niet om een verwijdering van de 
kaarten. Evenmin werd overgegaan tot een fysieke ontmanteling van de 
verzameling door de archiefstukken naar de voormalige, respectieve 
archiefbestanden te verhuizen. Één bestanddeelnummer werd wel uit de 
verzameling gehaald: een pak gerestaureerde kadastrale uittreksels, plannen 
en plattegronden kon geïdentificeerd worden als het cartografisch materiaal 
dat bij een doos provinciale dossiers van gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde 
bedrijven hoorde. 65Aan catalogusnummer 3550 werd daarom een andere kaart
toegekend.

Een belangrijke uitgevoerde selectie van kaarten uit het Rijksarchief Gent is toe
te schrijven aan de verhuis naar het Geraard de Duivelsteen tussen 1873 en 
1875. Reeds enkele jaren bestond er een zekere regeling die een onderscheid 
maakte tussen administratief archief en statisch archief, respectievelijk 
beheerd door de provinciale administratie en door het Rijksarchief Gent. Toen 
de standplaats van het Rijksarchief Gent van het tegenwoordige François 
Laurentplein naar het Geraard de Duivelsteen verhuisde, werd er een fysieke 
scheiding van de archieven doorgevoerd. 66Op 17 en 23 maart 1876 lichtte 
rijksarchivaris Felix-Henri D'Hoop maar liefst 284 kaarten - waarvan een 136-tal
reeds in de inventaris van 1850 beschreven waren - uit de kaartenverzameling 
van het rijksarchief en droeg deze over aan het archief van de provincie Oost-
Vlaanderen. Dit waren hedendaagse kaarten die uit de periode na 1793 
dateerden, veelal door de provinciale administratie zelf opgemaakt. 67In 1879 
maakte de provinciale " préposé à la garde des archives" een eigen inventaris 
op, met alle kaarten en plannen die toen in het gouvernementsgebouw huisden
(553 bestanddeelnummers en verschillende bisnummers). 68De 
bestanddeelnummers die vanuit het Geraard de Duivelsteen kwamen, werden 
er met een D-nummer aangeduid, overeenkomstig de lijst met 284 nummers 
die door D'Hoop was opgesteld. De provinciale archivaris liet niet na te 

kaartenverzameling toegevoegd. Dit werd bijvoorbeeld ook gedaan voor het voormalige 
catalogusnummer 2088: foto-afdrukken van charters van de Sint-Bertinusabdij in het 
Franse Sint-Omaars en de Gentse Sint-Pietersabdij.

64 Dit was het geval voor de toenmalige bestanddeelnummers 27bis, 34bis, 62bis, 421bis, 
460bis, 1138bis, 1917bis, 1934bis, 1935bis, 1936bis, 1937bis, 1942bis, 2591bis, 2731bis, 
3220bis, 3258bis en 3505bis. Kaart 3502/2 werd bij kaart 3502 gevoegd.

65 Inventaris van het archiefbestand van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1850-1870, 
nr. 1526.

66 COPPEJANS-DESMEDT H., Het inventariseren van het statisch archief van het 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen: een project in uitvoering, in: Bibliotheek- en 
Archiefgids, 63 (1987), nr. 2, p. 122.

67 D'HOOP F., La Flandre Orientale et ses anciennes archives: Manuel de renseignements, 
Gent, 1886, p. 10-11.

68 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Inventarissen, W.30, Inventaire 
des Cartes & Plans appartenant au Dépôt des Archives de l'Administration Provinciale de la
Flandre Orientale. Waarschijnlijk werd dit exemplaar eind jaren 1960 aan het Rijksarchief 
Gent overgemaakt, toen in 1967 een tweede deel van het fonds Scheldedepartement naar 
het Rijksarchief Gent verhuisde.
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vermelden dat anno 1879 toch niet alle kaarten jonger dan 1793 waren 
overgedragen. Terecht, want ook de rijksarchivarissen hielden een inventaris 
bij, met de kaarten en plannen die bij de provinciale administratie bewaard 
werden 69: oorspronkelijk telde die 295 bestanddeelnummers. De kaarten 
echter die specifiek over Gent handelden en/of net op het eind van de 
achttiende eeuw waren opgemaakt 70, werden in het Rijksarchief Gent 
weerhouden. Nooit werden ze aan de provinciale archivarissen overgemaakt.

In 1921 werd ongeveer 100 meter archief van de provinciale administratie 
overgedragen aan het Rijksarchief Gent. 71Rijksarchivaris Carlos Van Den Haute
inventariseerde het voornamelijk ongeordende archiefbestand uit de Franse 
periode. 72Verschillende kaarten die bij de nationale verkopen hoorden - door 
Vander Meersch beschreven, maar in 1876 aan de provincie teruggegeven -, 
waren reeds door de provinciale archivarissen teruggestoken in de respectieve 
registers van processen-verbaal van verkoop van genationaliseerde goederen.
73Deze catalogusnummers moeten dus tegenwoordig in het fonds 
Scheldedepartement gezocht worden. 74

In augustus 1951 zocht de latere algemeen rijksarchivaris Carlos Wijffels de 
kaarten en plannen op die in 1876 naar het provinciaal bestuur Oost-
Vlaanderen waren overgebracht. Ondertussen was daar de nieuwe nummering 
ingeburgerd, die door de provinciale archivaris in 1876 was toegekend. C. 
Wijffels annoteerde de inventaris van het Rijksarchief Gent met het P.G.-
nummer ("provinciaal gouvernement"), al vond hij 17, en later 9 kaarten niet 
terug. 75Naast de 29 inventarisnummers van de kaarten die hij in het fonds 
Scheldedepartement terugvond - die dus sinds 1921 weer in het Geraard de 

69 Mogelijks is dit de lijst die toegeschreven wordt aan D'Hoop, vermoedelijk opgesteld door 
archivaris Van der Haeghen. Interessant om weten is dat zowel de provinciale inventaris als
de lijst van D'Hoop reeds een eigen, verschillende ordening kennen. In het provinciale 
archief zaten immers nog meer kaarten dan enkel deze die van het Rijksarchief Gent 
afkomstig waren.

70 Catalogusnummers 172, 193, 194, 196, 197, 213, 214, 242, 795, 796 en 799. Één 
vermelde kaart van de stad Aalst - ooit opgemaakt in opdracht van de kasselrij van het 
Land van Aalst - in die oude inventaris van het Rijksarchief Gent, kan niet teruggevonden 
worden in deze huidige catalogus.

71 Rijksarchief Beveren, Fonds Scheldedepartement, deelinventaris AA - Archief, inventaris, p.
v.

72 VAN DEN HAUTE C., Inventaire des archives de l'arrondissement de la Flandre Orientale et 
du Département ou Préfecture de l'Escaut, 1794 à 1814, Tongeren, 1932. De kaarten 
werden weer verspreid over inventarisnummers 1306 tot 1473. In de jaren 1980 werd het 
fonds Scheldedepartement herordend; in deze catalogus is de nummering van de 
tegenwoordige inventaris vermeld.

73 Rijksarchief Beveren, Fonds Scheldedepartement, deelinventaris D - Registratie en 
Domeinen: Registers (D.4.2.1 "De registers van de processen-verbaal van de raming en 
verkoop van nationale domeinen: goederen van religieuze instellingen"). Enkele kaarten 
werden evenwel vergeten, zoals bestanddeelnummer 212 of 247.

74 Catalogusnummers 166, 167, 168, 170, 175, 177, 179, 187, 188, 189, 204, 216, 217, 219, 
220, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 243, 248, 249, 304 en 666. Ze werden in
deze catalogus pro memorie beschreven.

75 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Aanwijzers, B.6, Aanwijzer 1 
januari 1943-29 oktober 1954 (nrs. 6918-10181), brief van 28 augustus 1951 aan J. 
Peirsegaele, archivaris van de provincie Oost-Vlaanderen: van deze negen kaarten zijn tot 
op heden catalogusnummers 104, 182, 719, 729 en 743 spoorloos gebleven.
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Duivelsteen lagen -, verwees hij met "D.N." naar de registers van de nationale 
goederen. 76Wanneer er een dubbel in het provinciaal archief aanwezig was, 
bracht Wijffels een markering aan.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd nog meer provinciaal archief 
naar het Rijksarchief Gent overgebracht. De P.G.-nummers maakten het 
mogelijk om in het kader van een "bijzonder tijdelijk kader"-project vele - maar 
zeker niet alle! - van de ontbrekende 255 provinciale kaarten in de Gentse 
kaartenverzameling te restitueren.

Sporadisch werden enkele kaarten uit het fonds gehaald, om in het respectieve
archiefbestand te worden geïntegreerd. Meestal gebeurde dit in het kader van 
de opmaak van een nieuwe inventaris. Op die manier kwamen 
catalogusnummers 244, 245, 246, 382, 527, 807 en 1128 terecht in het archief 
van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van Ninove. 77Twee plannen 
(catalogusnummer 1485) worden in het Stadsarchief van Aalst bewaard, men 
bracht een kadastrale perceelkaart (catalogusnummer 3351) over naar het 
Stadsarchief van Ninove en kadastrale perceelkaarten van de Gentse 
agglomeratie bevinden zich nu in het Stadsarchief van Gent 
(catalogusnummers 2282 tot 2285). Enkele kaarten zijn opnieuw in het archief 
van het bisdom van Gent (catalogusnummers 2557 en 2558) opgeborgen.

Daarnaast geraakten enkele kaarten eenvoudigweg verloren, door 
onachtzaamheid, uitlening of diefstal. Catalogusnummers 649 en 770 
bijvoorbeeld werden eind negentiende eeuw al als "vacant" geseind. Ook van 
het "supplement Diegerick" (cf. infra) waren al gauw enkele kaarten spoorloos. 
Rond 1985 inventariseerde Verhelst vier diverse fragmenten van 
kadasterkaarten uit de eerste helft van de negentiende eeuw onder 
catalogusnummer 2858. Hiervan werd anno 2011 geen spoor teruggevonden. 
Ook archiefmedewerker R. Vanneste die het restauratiewerk van de kaarten 
verzorgde, kon soms niet anders dan kaarten in te slechte staat verwijderen. 
Vele stukken hield hij bij, maar werden achteraf niet met de verzameling 
kaarten en plannen verenigd. Meer dan eens was de herstelde kaart net door 
de restauratie niet meer te identificeren. Gelukkig werden eind 2010 nog 
enkele verloren gewaande kaarten geïdentificeerd en in de kaartenverzameling
geïntegreerd (vb. catalogusnummers 247 en 2059).
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Het archivistische bestemmingsbeginsel indachtig, vormt de 
kaartenverzameling met het verschijnen van deze catalogus in principe een 

76 "D.N." betekent "domaines nationaux". Catalogusnummer 666 werd echter wel weer in de 
Gentse kaartenverzameling opgenomen.

77 PUT E. en PEERSMAN C., Inventaris van het archief van de Sint-Cornelius- en Sint-
Cyprianusabdij te Ninove, met inbegrip van archieven van het leenhof ten Berge in 
Woubrechtegem en de laathoven van de abdij in Ninove en Kattem, 1092-1796 (1812) 
(Inventarissen Rijksarchief te Beveren 161), Brussel, Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën, 2008, p. 163.
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afgesloten hoofdstuk. In de toekomst zullen geen nieuwe kaarten uit hun 
origineel archiefbestand gelicht worden. Het is evenwel ook onmogelijk om de 
archiefvormer en/of vroegere functie van vele kaarten te identificeren. Daarom 
was het niet wenselijk om het principe van het "respect des fonds" toe te 
passen en de kaarten op hun juiste plaats in het archief te herstellen. 78

Ordening

ORDENING

Het ordenen en indelen van kaartmateriaal in verschillende categorieën met 
titels en ondertitels vormt een haast onmogelijke opdracht. Niet alleen doet 
zo'n aanpak documentalistisch en arbitrair aan. Dit doet bovenal onrecht aan 
de context van deze kaarten. Het ordenen is zelfs precair, wanneer die context 
van een kaart ontbreekt of niet zeker is. Want kiest de archivaris voor een 
geografische of thematische afbakening, of welke van deze is de primaire 
verdeling wanneer hij beide indelingen hanteert? Kaarten laten zich immers 
niet in verschillende exclusieve en algemene hoofdstuktitels onderverdelen. 
Bovendien is niet zelden duidelijk van op de kaart valt af te lezen, maar 
ontbreekt het waarom van de aanmaak ervan. Daarom wordt in de 
tegenwoordige catalogus van 3679 bestanddeelnummers resoluut geen 
verdeling in diverse rubrieken gemaakt. is ervoor gekozen om geen 
uitdrukkelijke ordening te maken.

In de digitale versie is een zoekfunctie voorzien, de papieren versie bevat een 
uitgebreide index waardoor het opzoeken erg gemakkelijk wordt.

Toch is het zonder meer relevant om de negentiende-eeuwse 
ordeningsschema's bloot te leggen. Doorheen de catalogus werd de originele 
nummering - die sinds eind negentiende eeuw gebruikt wordt - immers zoveel 
als mogelijk behouden. Dat biedt diverse voordelen. Het helpt de onderzoeker 
om de wordingsgeschiedenis van deze afzonderlijke collectie na te gaan en 
vertelt impliciet erg veel over de geschiedenis van de verwerving van het 
kaartmateriaal. Bovendien geeft dit toekomstige onderzoekers de kans om de 
verbroken immateriële link tussen archiefstuk en archiefvormer te herstellen.

Tot voor kort bestond de inventaris van de verzameling echter uit twee 
voorname delen. Deze opdeling was gebaseerd op de wordingsgeschiedenis 
van het bestand (cf. supra). Het eerste onderdeel vormde de door Vander 
Meersch beschreven 809 nummers. De volgorde ervan - nota bene van één van
de oudste Belgische inventarissen - is haast letterlijk overgenomen in de 
tegenwoordige catalogus (zonder de verdeling in rubrieken).

78 JANSSENS L., Bestemmingsbeginsel of optimale materiële zorg? Een klassiek dilemma 
inzake de valorisatie van kaartmateriaal, in VAN DER EYCKEN M. en HOUTMAN E. (red.). 
LACH: Liber Amicorum Coppens Herman, deel 1 (Studia 115), Brussel, Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2007, p. 209-210.
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De klassieke ordening uit 1850 (huidige nrs. 1 tot en met 809)

DE KLASSIEKE ORDENING UIT 1850 (HUIDIGE NRS. 1 TOT EN MET 809)

Toen toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier de inventaris 
van de verzameling kaarten en plannen van het Algemeen Rijksarchief onder 
ogen kreeg 79, van de hand van algemeen rijksarchivaris Gachard, verzocht hij 
Vander Meersch om zich voor de ordening van diens inventaris op het werk van
Gachard te baseren. 80Gachard maakt nog een strikte opdeling in 
handgeschreven en gedrukte of gegraveerde kaarten, maar dit was voor de 
Gentse kaarten overbodig. Vander Meersch stelde in eerste instantie negen 
hoofdstukken voor, waarbinnen hij topografische onderverdelingen - de 
gemeenten en plaatsen alfabetisch gerangschikt - aanbracht. 81Uiteindelijk 
veranderde hij nog heel wat aan zijn vooropgestelde ordening. Dit was grosso 
modo de uiteindelijke hoofdstructuur van het archiefschema voor het eerste 
deel 82:

A. BELGIË IN HET ALGEMEEN
B. GRAAFSCHAPPEN EN HERTOGDOMMEN IN DE BELGISCHE GEWESTEN
1. Het ambtsgebied van het Graafschap Vlaanderen
Deel één (nrs. 5-29): Graafschap Vlaanderen in het algemeen
Deel twee (nrs. 30-40): Grenzen en kustlijnen
Deel drie (nrs. 41-78): Wegen en paden
Deel vier (nrs. 79-169): Havens, kanalen, bruggen en sluizen
Deel vijf (nrs. 170-179): Vestingbouwwerken
Deel zes (nrs. 180-195): Belangrijke openbare en militaire gebouwen
Deel zeven (nrs. 196-249): Monumenten en religieuze bouwwerken
Deel acht (nrs. 250-745): Steden en gemeenten in Vlaanderen
2. Het ambtsgebied van het Hertogdom Brabant
3. Het ambtsgebied van het Graafschap Henegouwen
4. Het ambtsgebied van het Graafschap Holland en het Graafschap Zeeland
C. EUROPA
1. Frankrijk
2. Italië
3. De Rijn
4. Hongarije

79 GACHARD L.-P., Inventaires des cartes et plans, manuscrits et gravés, Brussel, 1848.
80 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 

Correspondentie 1832-1840, nr. 46, 11 januari 1849.
81 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Correspondentie, A.A1 

Correspondentie 1832-1840, nr. 47, 22 januari 1849: de vooropgestelde hoofdstukken 
waren "Flandre - Limites - Côtes maritimes", "Provinces, districts, villes et communes", 
"Chaussées et chemins", "Ports, ponts, canaux, rivières et cours d'eau", "Cimetières", 
"Poldres et schores", "Édifices et bâtiments religieux, civils et militaires", "Biens ruraux 
appartenants à des établissements civils et religieux" en "Cartes et plans divers".

82 Door de herwerking steekt hier en daar een kaart niet meer in de logische chronologische 
of alfabetische volgorde, onder meer door:
* de vertaling van de oorspronkelijk Franstalige ordening naar het Nederlands (vb. 
catalogusnummer 775: van Flissingue naar Vlissingen);
* de modernisering van oude schrijfwijzen (vb. catalogusnummer 368: van Seveneecken 
naar Zeveneken);
* enkele door Vander Meersch gemaakte fouten die verbeterd werden.
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5. Zwaben
6. De Zwarte Zee
D. DIVERSE KAARTEN
De ordening aan het eind van de 19de eeuw (huidige nrs. 810 tot en met 1187)

DE ORDENING AAN HET EIND VAN DE 19DE EEUW (HUIDIGE NRS. 810 TOT EN 
MET 1187)

Het tweede deel van de kaartenverzameling vormt een minder homogeen 
geheel. Toch bracht ook rijksarchivaris Henri Van der Haeghen een ordening 
aan (cf. infra): de eerste 378 bestanddeelnummers van het voormalige tweede 
deel van de catalogus waren daadwerkelijk volgens zijn rationele ordening 
genummerd. 83Toch is Van der Haeghens indeling minder "zichtbaar". Sinds het 
gebruik van dit toenmalige ordeningsschema werden te veel kaarten uit de 
verzameling weggenomen. Nadien vulden archiefmedewerkers de hiaten in 
met lukrake kaarten die elders werden teruggevonden.
De hedendaagse ordening (huidige catalogus met 3679 bestanddeelnummers)

DE HEDENDAAGSE ORDENING (HUIDIGE CATALOGUS MET 3679 
BESTANDDEELNUMMERS)

De volgorde van catalogusnummers 1188 tot 3670 kent weinig tot geen 
structuur. Wanneer grotere aantallen kaarten in de verzameling werden 
toegevoegd, werden deze zoveel als mogelijk gegroepeerd. Zo zijn de 
kadasterkaarten en andere perceelkaarten, plannen van wegenwerken, 
architectuurplannen 84, bedrijfsplattegronden, kaarten van de provincie Oost-
Vlaanderen of industriële overzichtsplannen dikwijls aaneengesloten 
gerangschikt. Waar er blanco bestanddeelnummers bestonden, werd getracht 
te kijken naar de voorgaande en volgende kaarten om deze min of meer 
rationeel in te vullen.

83 De ordening van Henri Van Der Haeghen zag er als volgt uit (catalogusnummers 810-
1187): 'België' (nr. 810), 'Vlaanderen' (nrs. 811-818), 'Grenzen en kustlijnen' (nrs. 819-
823), 'Wegen en paden' (nrs. 824-876), 'Waterlopen, rivieren en kanalen' (nrs. 877-896), 
'Maritieme werken, bruggen en sluizen' (nrs. 897-911), 'Polders' (nrs. 912-933), 
'Vestingbouwwerken' (nrs. 934-939), 'Burgerlijke en militaire monumenten en bouwwerken'
(nrs. 940-968), 'Religieuze monumenten en bouwwerken' (nrs. 969-983), 'Landgoederen, 
weiden, graslanden, bossen en tuinen' (nrs. 984-1184; de hoofdstuktitel "Rurale 
eigendommen" - in overeenstemming met de inventaris van Gachard uit 1848 - was een 
latere suggestie) en 'Diverse kaarten' (nrs. 1185-1187). Later werd de kaart die onder 
inventarisnummer 934 stak, geïdentificeerd als catalogusnummer 255 dat eind 
negentiende eeuw zoek geraakt was. Aan een kaart waarop een fortomwalling te zien is, 
werd catalogusnummer 934 toegekend.

84 Over de ordening van de architectuurplannen en steendrukken van het persoonsarchief 
Vandenheuvel, zie: COPPEJANS-DESMEDT H., Inventaris van het legaat Vandenheuvel 
(Inventarissen Rijksarchief Gent 264), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën, 1987, inleiding.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Kaartenverzameling van het Rijksarchief Gent

KAARTENVERZAMELING VAN HET RIJKSARCHIEF GENT
Nrs. 1 - 1000

NRS. 1 - 1000
1 " Descriptio geographica archiepiscopatus Mechliniensis, primatus 

Belgii et episcopatuum Antverpiensis, Gandensis, Buscoducensis, 
Brugensis, Yprensis et Ruremundensis metropolis, a Florentio 
Langreno, geographico". Gegraveerde kaart van het aartsbisdom 
Mechelen en zijn suffragane bisdommen Antwerpen, Gent, 's 
Hertogenbosch, Brugge, Ieper en Roermond, opgemaakt door 
Florentius Langrenus, geograaf. 1763

1 blad

2 " Descriptio geographica archiepiscopatus Mechliniensis, primatus 
Belgii et episcopatuum Antverpiensis, Gandensis, Buscoducensis, 
Brugensis, Yprensis et Ruremundensis metropolis, a Florentio 
Langreno, geographico". Gegraveerde kaart van het aartsbisdom 
Mechelen en zijn suffragane bisdommen Antwerpen, Gent, 's 
Hertogenbosch, Brugge, Ieper en Roermond, opgemaakt door 
Florentius Langrenus, geograaf. 1763

1 blad

3 Chorografische kaart van de Oostenrijkse Nederlanden met 
inbegrip van de Prinsbisdommen Luik en Stavelot, opgedragen aan 
de Keizerlijke Hoogheden Maria-Theresia en Jozef II, opgemaakt 
door graaf Ferraris, luitenant-generaal, en gegraveerd door L.A. 
Dupuis, geograaf. 1777

20 bladen

4 Administratieve en industriële kaarten van België, met onder meer 
de mijnen, de steengroeven en de fabrieken, opgemaakt door de 
mijningenieurs, gepubliceerd onder leiding van hoofdingenieur 
Cauchy. 1841

9 bladen

5 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen. Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen. 1617
(kopie van een kaart van 1274)

1 blad

6 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
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Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen. Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen. Z.d. 
(kopie van een kaart van 1617)

1 blad
Niet raadpleegbaar

7 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen". Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen, 
opgemaakt door Lieven Van Thuyne. 1617

1 blad

8 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen" . Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen, 
opgemaakt door Jan Bale naar een kaart van Lieven Van Thuyne. 
1648

1 blad

9 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen". Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen. 
[17de eeuw]

1 blad

10 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant" , heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed 
van Vlaanderen. Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen. 
[1617]

1 blad

11 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant" , heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed 
van Vlaanderen. Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen, 
opgemaakt door Ryckewaert. 10 december 1680

1 blad

12 " Figurative kaert van de gelegendheyd van Vlaenderen, ten tyde 
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van graef Guy van Dampierre gemaekt ten jaere 1617, door Lieven
Van Thuyne, na eene kaert hem ter hand gesteld door Jan-Jacques 
de Brabant, heere Van der Havere, raed ordinaire in den Raed van 
Vlaanderen". Figuratieve kaart van het graafschap Vlaanderen. Z.d.

1 blad

13 " Figurative kaart der gelegendheyd van tlant van Vlaenderen ende
Zeelant, zoo dat lach ten tyde van grave Ghuwyt (Gui), grave van 
Vlaenderen (1288)". Figuratieve kaart van het graafschap 
Vlaanderen en Zeeland. Z.d. (kopie van een kaart van 1617)

1 blad

14 " Figurative kaart der gelegendheyd van tlant van Vlaenderen ende
Zeelant, zoo dat lach ten tyde van grave Ghuwyt (Gui), grave van 
Vlaenderen (1288)". Figuratieve kaart van het graafschap 
Vlaanderen en Zeeland, opgemaakt door Verstichelen, beëdigd 
landmeter, op 31 april 1688. 31 april 1688 (kopie van een kaart 
van 1617)

1 blad

15 " Figurative kaart der gelegendheyd van tlant van Vlaenderen ende
Zeelant, zoo dat lach ten tyde van grave Ghuwyt (Gui), grave van 
Vlaenderen (1288)". Figuratieve kaart van het graafschap 
Vlaanderen en Zeeland. 1688 (kopie van een kaart van 1617)

1 blad

16 " Figurative kaart der gelegendheyd van tlant van Vlaenderen ende
Zeelant, zoo dat lach ten tyde van grave Ghuwyt (Gui), grave van 
Vlaenderen (1288)". Figuratieve kaart van het graafschap 
Vlaanderen en Zeeland. 1688 (kopie van een kaart van 1617)

1 blad

17 Blinde kaart van Vlaanderen. Z.d.
1 blad

18 Figuratieve kaart van het deel van Zeeuws-Vlaanderen, ten 
noorden van de Schelde, Aardenburg, Kaprijke, Bassevelde, 
Boechoute en Axel, en het deel van de Westerschelde ("Hont") 
vanaf Breskens tot Terneuzen. [16de eeuw]

1 blad

19 Figuratieve kaart van het noordelijke deel van Vlaanderen, met de 
streek tussen tussen Brugge, Gent en Antwerpen. [midden 16de 
eeuw]

1 blad

20 Figuratieve kaart van Zeeuws-Vlaanderen, opgemaakt door Joannes
Estraborgis. [1620]

1 blad
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21 Gegraveerde kaart van Vlaanderen, opgemaakt in Gent door 
Alexander Serhanders. 1633

1 blad

22 Kaart van Vlaanderen, opgemaakt door Pieter Verbist. 1649
1 blad

23 " Pars Flandriae Orientalis; Franconatum, insulam Cadsant, ect. 
Civitatesque,Gandavum, Brugas, Slusam, Ostendam aliasque 
continens, par Henri Hondius". Kaart van een groot deel van West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, opgemaakt door Henricus 
Hondius. [1650]

1 blad

24 " Figurative kaerte der Polders, gelegen tusschen Antwerpen, en 
Brugge, gemaekt den 2 january 1652 door Jan Bale, naer eene 
oude kaerte van L. Van Thuyne, gekommen uyt het sterfhuys van 
Jacques Pottier te Hulst". Figuratieve kaart van de polderstreek 
tussen Antwerpen en Brugge. 2 januari 1652

1 blad

25 Blinde kaart van Zeeuws-Vlaanderen. Z.d.
1 blad

26 Figuratieve kaart van het gebied tussen Gent en Sas van Gent, met
een deel van de kasselrij Oudburg en het Land van Waas. Z.d.

1 blad

27 Kaart van het Graafschap Vlaanderen, die wordt toegeschreven 
aan Eugène-Henry Fricx. 1785

1 blad

28 Kaart van het grondgebied van het voormalige Graafschap 
Vlaanderen dat deel uitmaakte van het oorlogsgebied tijdens de 
Franse revolutionaire oorlogen, opgemaakt door C.J. Chaumier. 
1792 (kopie van een kaart van 1709)

1 blad

29 Deel van een wegenkaart van het Scheldedepartement. 1813
1 blad

30 " Caerte figurative inhoudende de gelegentheyd, situatie ende 
gescheed van Berghe, Casselende Broeckburghambachten, 
gemaekt door Jan Stappartden 13 july 1660." Figuratieve kaart met
de grenzen tussen drie Frans-Vlaamse kasselrijen. 1660

1 blad

31 " Aenteekeningen van de limiet-scheydingen tusschen Spaenschen
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en Staten bodem, beginnende van Zelzaete en eindigende over de 
Brand-kreek, als ook de limiet-scheydinge geaccordeerd tusschen 
den keyzer en de staten." Kaart van de grens tussen de Spaanse 
Nederlanden en de Staatse Nederlanden. 11 januari 1715

1 blad

32 Kaart van de omgeving van Brugge, Antwerpen, Damme en de 
Schelde, met de nieuwe grenzen die op 15 november 1715 aan de 
Staten-Generaal waren toegewezen, gedrukt door de Gentse 
uitgever Augustin Graet. 1719

1 blad

33 " Kaerte der limiet scheydingen in Vlaanderen van de jaren 1664, 
1715, 1720, uytgegeven te Gent, by Augustyn Graet, in 't jaer 
1720." Kaart van de grenzen van het graafschap Vlaanderen op 
verschillende tijdstippen, gedrukt door de Gentse uitgever Augustin
Graet. 1720

1 blad

34 Kaarten met de verschillende grenzen van de gebieden in 
Vlaanderen die toebehoren aan de Habsburgse monarchie en aan 
de Hollandse Republiek. 1719

2 bladen

35 " Figurative kaert der limieten van den lande van Waes, Keyzers 
bodem jegens het territoir van den Hoogmogende Heeren Staeten 
der Vereenigde Nederlanden, alsmede de straeten, dyken, waters, 
dorpen, polders en gehuchten daer wederzijds tegen palende, 
gemaekt uyt de generale kaerte van den lande van Waes, door J.-
F.-D. Bruyn, landmetergeadmitteerd in den Raed van Vlaenderen, 
10 november 1770." Figuratieve kaart van de grenzen van het Land
van Waas. 10 november 1779

1 blad

36 Gegraveerde kaart met de grenzen van de provincie Oost 
Vlaanderen. [19de eeuw]

1 blad

37 Gegraveerde kaart met de grenzen van de provincie Oost 
Vlaanderen. [19de eeuw]

1 blad

38 " Extraict uyt de gedrukte kaert van de rechte gelegentheyd van 
de zeekusten beginnende boven Blanckenberghe tot Berghen-op-
Zoom, met de steden, landen, polders ende wateren. Antwerpen, 
bij Pieter Verbiest." Kaart van de kuststreek en de polderstreken 
van Vlaanderen. [17de eeuw]

1 blad
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39 " Extraict uyt de gedrukte kaert van de rechte gelegentheyd van 
de zeekusten beginnende boven Blanckenberghe tot Berghen-op-
Zoom, met de steden, landen, polders ende wateren. Antwerpen, 
bij Pieter Verbiest." Kaart van de kuststreek en de polderstreken 
van Vlaanderen. [17de eeuw]

1 blad

40 " Kaerte Figurative der zee kusten van Brugge tot Antwerpen." 
Figuratieve kaart van de kuststreek vanaf Brugge tot Antwerpen. 
Z.d.

1 blad

41 " Verbetering van den weg der eerste klasse nr. 3 van Antwerpen 
tot St. Niklaas, by het inkomen van deze laatste stad." Kaart van de
weg van Antwerpen naar Sint-Niklaas. 1826

1 blad

42 Kaart van de weg van Aat naar Oudenaarde. [19de eeuw]
1 blad

43 " Plan du territoire compris entre Berlegem, sur la route de Gand à 
Hundelgemet Lokeren, des chemins qui aujourd'hui réunissent les 
villages placés entre ces deux points et du tracé qu'on propose 
d'adopter dans le cas où on paverait cette communication." Kaart 
van de weg van Beerlegem naar Lokeren. 4 oktober 1836

4 bladen

44 Figuratieve kaart van de weg van Brugge naar Antwerpen. Z.d.
1 blad

45 " Nieuwen Blanckenberghschen calsyde weg gemaekt ten jaere 
1723 soo ende ghelyck den selven hier nevens is uytgeteekent 
doorsnydende diversche hofsteden, boomgaerden, weghen ende 
andere landen, soo alhier te sien is, gedelinieert ende gecolloreert 
door my onderschreven gesworen lantmeter 's lants van den vryen
Frans Verplancken." Kaart van een weg in Blankenberge. 1725

1 blad

46 Kaart van de weg van Kallo naar Melsele, opgemaakt door J. Van 
Raemdonck. 1817

1 blad

47 " Bewys ende ghelegentheyt van den Dullewech gemeten ende in 
caerte gestelt by ons ondergeschreven (Frans Verplancke, junior)  
gesworen lantmeters 's lants van den vryen, bij order van mynen 
heeren geestelicke en de leden der provintie van Vlaenderen, den 
selven wech, gelyck die hier nevens is gedelinieert d'ordinaire 
passagien, en repassagien daer inne begrepen. Actum in meye 
ende juny 1725." Kaart van een plaats met het toponiem 
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"Dullewech" (dulle weg), opgemaakt door landmeter Frans 
Verplancke. 1725

1 blad

48 " Figurative kaert van den Antwerpschen en Dendermondse 
Heirweg, hem bestrekkende van aen de Dampoortetot voorbij St.-
Amandsberg, gemaekt den 20 october 1713, ten verzoeke van de 
heeren van den Leen ende Casteele van den Audenburg van Gent, 
door Philippe Benthuys, gezworen landmeter." Figuratieve kaarten 
van de weg van Gent naar Antwerpen 20 oktober 1713

3 bladen

49 " Kaerte van een deel van den Antwerpschen Heirweg aen den 
Kalvarienberg te Loochristy." Kaart van de weg van Gent naar 
Lochristi. [1780]

1 blad

50 " Kaerte van den geprojecteerden kalsyde weg van Gent op 
Audenaerde." Kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde. [1767]

1 blad

51 Kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde, vanaf de herberg 
"Bisschops vunte" tot aan de herberg "Snyaf". [1767]

2 bladen

52 " Kaert van den nieuw geprojecteerden kalsyde weg van Gent op 
Audenaerde, beginnende aen de Bisschop vunte tot aen den 
Snyaf." Kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde, vanaf de 
herberg "Bisschops vunte" tot aan de herberg "Snyaf". [1767]

1 blad

53 Kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde, vanaf de herberg 
"Bisschops vunte" tot aan de herberg "Snyaf". [1767]

1 blad

54 " Figurative kaert tot het maken van de nieuwen heirweg van 
Ghent op Audenaerde, beginnende by de herberge de Sneppe, 
wezende het gescheed van de Casselrye van den Audenburg van 
Ghendt en de gene van Audenaerde tot aen de Conynenbergh". 
Kaarten van de weg van Gent naar Oudenaarde, vanaf de herberg 
"De Sneppe" tot aan de herberg "Conynenbergh". [1767]

3 bladen

55 " Figurative kaart van den Audenaerschen Heirweg, binnen de 
Prochie van Eeken, van aen den Conynenberg tot aen de herberg 
de Snep, zijnde het gescheed van de Casselrye van den 
Audenburgen de gone van Audenaerde, gemaekt ten jaere 1767, 
ten verzoeke van d'Edele Heeren van den Casselrye van den 
Audenburgvan Gent, door J.-J. Godefroid, 14 december 1779". 
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Figuratieve kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde in Eke. 
[1767]

1 blad

56 " Figurative kaart van den Audenaerschen Heirweg, binnen de 
Prochie van Eeken, van aen den Conynenberg tot aen de herberg 
de Snep, zijnde het gescheed van de Casselrye van den 
Audenburgen de gone van Audenaerde, gemaekt ten jaere 1767, 
ten verzoeke van d'Edele Heeren van den Casselrye van den 
Audenburg van Gent, door J.-J. Godefroid, 14 december 1779". 
Figuratieve kaart van de weg van Gent naar Oudenaarde. 1785

1 blad

57 Kaart van de weg van Gent naar de weg van Aalst naar 
Oudenaarde, via Merelbeke. [19de eeuw]

1 blad

58 " Grondtekening van het gedeelte van den weg der eerste klasse, 
nr.10, van Gent naer Brugge, tusschen de herberg het Vliegend 
Paard en het Tol van Waerschoot, met aanwyzing der daar aan uit 
te voeren verlegging en verbeterings werken, door den ingenieur 
Chauchet". Kaarten van de weg van Gent naar Brugge. 31 mei 
1827

2 bladen

59 " Plan van een deel van den ouden Cortrykschen herreweg van 
achter de Capelle te Maelterbrugge tot aen den Meulen van St.-
Denys, gemaekt ten verzoeke van d'heer Gudwalus Seiger, prelaer 
van d'abdye van Ste-Pieters, nevens Gend, door Adriaen Francies 
Benthuys, 3 mey 1776". Kaart van de weg van Gent naar Kortrijk. 3
mei 1776

1 blad

60 " Plan der straete of heerweg van Nevele naer de stad Gent, 
gemaekt den 25 february 1788, door G.J. Carbonnelle". Kaart van 
de weg van Gent naar Nevele. 25 februari 1788

1 blad

61 " Plan der straete of heerweg van Nevele naer de stad Gent, 
gemaekt den 25 february 1788, door G.J. Carbonnelle". Kopie door 
L.J. Godefroid van een kaart van de weg van Gent naar Nevele. 8 
juni 1788

1 blad

62 Kaart van de weg van Gavere naar Zottegem. [19de eeuw]
1 blad

63 Kaart van de weg van Knesselare naar het kanaal van Brugge, met 
daarop een project voor het verharden van het deel van de baan 
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vanaf de brug "Slabbaert" tot aan de Zuidvaart van Brugge. [18de 
eeuw]

1 blad

64 " Grondtekening van den langen weg van Lokeren naer Antwerpen 
over Waesmunster, Themscheen Burgttot Zwyndrecht, opgemaekt 
door Noël, hoofd-ingenieur in Oost-Vlaanderen". Kaart van de weg 
van Lokeren naar Antwerpen. 15 april 1826

1 blad

65 " Plan van een gedeelte van den weg, n° 4, tusschen Melle en 
Geeraardsbergen, met opgave der tot het verbeteren dezer 
communicatie voorgestelde doorsnydingen, door Noël, hoofd- 
ingenieur van Oost-Vlaanderen" . Kaart van de weg van Melle naar 
Geraardsbergen. 5 augustus 1828

1 blad

66 Kaarten van de weg van Moerbeke naar Lokeren. 1841
2 bladen

67 " Grondteekening der nieuwe rigting van den provintialen weg van 
St.-Nicolaas naar Hulst, door Noël, hoofd-ingenieur in Oost-
Vlaanderen". Kaarten van de weg van Sint- Niklaas naar Hulst. 
1824-1826

6 bladen

68 Kaart van de weg van Oostende naar Deinze, opgemaakt door 
Noël, hoofdingenieur van de provincie Oost-Vlaanderen. 17 juni 
1820

1 blad

69 Kaarten van de weg van Zomergem naar Ursel. [18de eeuw]
2 bladen

70 " Grondteekening tot het voltooyen van het gedeelte van den weg 
der tweede klasse, n° 2, van Dendermonde tot Aelst, tusschen 
Gyzegem en Hofstade, door Noël, hoofd-ingenieur van Oost- 
Vlaanderen. Grondteekening der gronden welke dienen ingelyfd te 
worden, tot het voltrekken van den zelfden weg". Kaarten van de 
weg van Dendermonde naar Aalst. 31 juli 1824

3 bladen

71 " Grondteekening der gronden welke in de rigting van den weg van
Dendermonde en Aelst, tusschen de Porrebrug te Gysegem, dienen
te worden ingelyfd, door Noël, hoofd-ingenieur van Oost-
Vlaanderen". Kaarten van de weg van Dendermonde naar Aalst. 19
juli 1824

3 bladen
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72 " Plan en profielen tot voltooying van den weg der tweede klasse, 
n° 2, van Dendermonde tot Aalst, overeenkomstig het project den 
24 augustus 1818 opgesteld, door Noël, hoofd-ingenieur in Oost-
Vlaanderen". Kaart van de weg van Dendermonde naar Aalst. 30 
juni 1823

1 blad

73 " Profielen in 't lange opgenomen van het gedeelte van den weg 
van tweede klasse, n° 2, van Dendermonde tot Aalst, begrepen 
tusschen de dorpen van Audegemen Gysegem". Kaart van de weg 
van Dendermonde naar Aalst. 30 juni 1823

1 blad

74 " Grondteekening wegens het voltooijen van den weg van 
Dendermonde tot Aalst, begrepen tusschen Appelsen Audegem. 
Grondteekening der gronden welke voor het voltooijen van 
hetzelfde gedeelte, dienen ingelyfd te worden. Waterpassing tot 
het voltooijen van hetzelfde gedeelte, door Noël, hoofdingenieur 
van Oost- Vlaanderen". Kaarten van de weg van Dendermonde 
naar Aalst. 23 augustus 1825

3 bladen

75 " Grondteekening en waterpassing tot het verleggen en 
verbetering van twee gedeelten van den weg der tweede klasse 
van Dendermonde naar Aalst, door den hoofd-ingenieur Noël". 
Kaart van de weg van Dendermonde naar Aalst. 30 juli 1828

1 blad

76 " Grondteekening tot het voltooijen van het gedeelte van den 
provincialen weg van Dendermonde naar Mechelen, tusschen 
Baesrodeen de limiet der provincie, door Noël, hoofd-ingenieur in 
Oost-Vlaanderen". Kaarten van de weg van Dendermonde naar 
Mechelen. 1824-1825

4 bladen

77 " Waterpassing tot komplete voltooying van den weg van Wetteren
tot Dendermonde, door den hoofd-ingenieur van Oost-Vlaenderen 
Noël.Grondteekening tot het aanleggen van den weg van Wetteren
tot Dendermonde, door den zelfden hoofd-ingenieur". Kaarten van 
de weg van Dendermonde naar Wetteren. 9 november 1826

5 bladen

78 Kaart van de weg van Waasmunster naar Lokeren. 1819
1 blad

79 " Sonde van de haeven van Ostende, genomen den 14 augusti 
1761". Kaart van de dieptepeiling in de haven van Oostende. 14 
augustus 1761

1 blad
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80 " Sonde van de haeven van Ostende, genomen den 14 augusti 
1766". Kaart van de haven van Oostende. 14 augustus 1766

1 blad

81 " Sonde van de haeven van Ostende, genomen den 7 january 
1767". Kaart van de haven van Oostende. 7 januari 1767

1 blad

82 Plan en profielen van de mijnbeschoeiingen van de stad Oostende 
in 1768. Februari 1768

1 blad

83 Plan en profielen van de zeedijk van Oostende. [1768]
1 blad

84 " Elevatie van de pilotagie van het Oosterhoofd tot Oostende". 
Kaarten van de haven van Oostende. [18de eeuw]

2 bladen

85 " Plan van de gauweloose Creke met het project van het stellen 
van nieuwe duc d'Albe, voor de schepen die moesten quarantaine 
houden". Kaart van de haven van Oostende met aan te leggen 
aanlegplaatsen. [18de eeuw]

1 blad

86 Plannen van de uit te voeren werken tijdens de tweede helft van de
18 de eeuw, aan de dijken van de haven van Oostende. [ca. 1768]

15 bladen

87 " Plan der pilotage voor d'Oostzyde der haeven van Oostende". 
Plan van de haven van Oostende. [18de eeuw]

1 blad

88 " Sonde van de haeven van Ostende genomen in de maend 
january 1779, naer de extrodinaeren zeevloet van den 31 
december 1778 en 1 january 1779". Kaart van de haven van 
Oostende. Januari 1779

1 blad

89 Plan en doorsnede van de vuurtoren van Oostende. [18de eeuw]
2 bladen

90 Plan en doorsnede van de te bouwen vuurtoren van Oostende. 
[18de eeuw]

1 blad

91 Twee projecten voor de bouw van een kom in Blankenberge voor 
het ankeren van de visserijschuiten en grote sloepen. [18de eeuw]
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2 bladen

92 " Plan der have van Nieuwpoort". Plan van de haven van 
Nieuwpoort. 1774

1 blad

93 " Kaerte figurative van de gelegentheyt ende situatie van het 
nieuw bedelf, gemaekt door d'Heeren Geestelieke ende vier leden 
Slandts van Vlaenderen, ten jare 1664, in het kwartier van Brugge, 
gemaekt door Jacques Lowerecht gesworen landmeter's lands van 
den vryen, ten verzoeke van de gebruikers der landen gelegen 
tusschen de beyde landen, in de maend november 1666". 
Figuratieve kaart van het kanaal van Brugge naar Oostende. 29 
oktober 1667

1 blad

94 " Kaerte figurative van de gelegentheyt ende situatie van het 
nieuw bedelf, gemaekt door d'Heeren Geestelieke ende vier leden 
Slandts van Vlaenderen, ten jare 1664, in het kwartier van Brugge, 
gemaekt door Jacques Lowerechtgesworen landmeter 's lands van 
den vryen, ten verzoeke van de gebruikers der landen gelegen 
tusschen de beyde landen, in de maend november 1666". 
Figuratieve kaart van het overdekte deel van het kanaal van 
Brugge naar Oostende. Juli 1765

1 blad

95 Profielkaart van een deel van het kanaal van Brugge naar 
Oostende, gehandtekend door Henri Pulinx, directeur der werken in
Vlaanderen. 20 augustus 1767

1 blad

96 Plannen van het kanaal van Brugge naar Oostende. [17de eeuw]
13 bladen

97 Figuratieve kaart en beschrijving van het nieuwe deel van het 
kanaal Gent-Brugge, begonnen op 3 september 1613, met de juiste
ligging van de wegen, gronden, weiden en rivieren, opgemaakt 
door Jacques Hoorenbault. 1615

1 blad

98 Grondplan en profielen van het kanaal van Gent naar Brugge. 
[18de eeuw]

18 bladen

99 Kaart van het kanaal van Gent naar Brugge. [18de eeuw]
1 blad

100 " Kaert van de profillen van de vaert van Gent op Brugge. Profillen 
tot het verdiepen van de kom der St.-Agnete sluis, door Noël, 
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hoofd-ingenieur". Kaart met dieptepeilingen van het kanaal van 
Gent naar Brugge. 30 april 1823

2 bladen

101 " Profillen der uitdiepingswerken in de Brugsche vaartop eene 
lengte van 720 ellen, beginnende aan de Bargie-brug, door Noël, 
hoofd-ingenieur in Oost Vlaanderen". Kaart met dieptepeilingen 
van het kanaal van Gent naar Brugge. 20 juni 1826

1 blad

102 " Plan der excavatie voor den nieuwen te maeken duyker onder 
den Nieuwpoortsen vaert omtrent den steenweg van Oostende". 
Plan van werken aan het kanaal van Nieuwpoort langs de steenweg
van Oostende. Mei 1766

1 blad

103 Verschillende kaarten en plannen van het te graven kanaal van 
Gent-Terneuzen, opgemaakt door de ingenieurs van bruggen en 
wegen. 1827

1 dossier

104 " Plan van het Dok en verdere werken tot vereeniging der stad 
Gent, met het nieuwe kanaal op Terneuzen, door De Perre, 
conducteur van den Waterstaat". Plan van het dok van Gent. 1828

1 blad
Niet raadpleegbaar

105 Figuratieve kaart van de Burggravenstroom van het fort van 
Langerbrugge tot aan de Schrodenhoekbrug, getekend op verzoek 
van de vicaris van het bisdom van Gent, opgemaakt door Jan Bale 
op 20 juli 1658. 30 juli 1658

1 blad

106 " Kaerte van den loop van de Burggraeven stroom, gemaekt de 22 
juni 1819, ten verzoeke van Mynheer Van Sacegem, door George 
Goethals, landmeter te Gent". Kaart van de Burggravenstroom. 22 
juni 1819

1 blad

107 Plan van de Nieuwe Kale van Deinze, via Nevele, tot aan het kanaal
van Brugge, opgemaakt door Meurant, op 1 juni 1772. 1 juni 1772

1 blad

108 Plan van de lopen van de Kale en de Lieve, opgemaakt door 
Meurant. 26 juni 1772

1 blad

109 Plan van de Dender, opgemaakt door ingenieur Willmar. 30 juni 
1820
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1 blad

110 Profielplan van de te bouwen sluis van de Dender in Denderleeuw, 
opgemaakt door Noël, hoofdingenieur van bruggen en wegen van 
de provincie Oost-Vlaanderen. 22 juli 1822

1 blad
Niet raadpleegbaar

111 " Profielen ter uitvoering van uitdiepingswerken aan de Dender, 
door Noël, hoofdingenieur in Oost-Vlaanderen". Profielplan van de 
Dender. 20 juni 1826-2 juli 1822

3 bladen

112 " Figurative kaert van den loop van den Dender gemaekt ten 
verzoeke van den prelaet der abdye van Ninove, den 29 december 
1704, door Gysbrecht van Oudenhove". Figuratieve kaart van de 
Dender. 29 december 1704

1 blad
Niet raadpleegbaar

113 Kaart van de Schelde vanaf Bossuit te Avelgem tot Oudenaarde. 
[18de eeuw]

1 blad

114 Figuratieve kaart van de Schelde van Oudenaarde tot Gent. [ca. 
1775]

1 blad

115 " Kaerte Figurative van den loop der Schelde van Audenarde tot 
het kasteel van Gavre". Figuratieve kaart van de Schelde van 
Oudenaarde tot Gavere. [18de eeuw]

1 blad

116 " Caerte representeerende de Cappe aen het Cuyelken, gemaekt 
den 12 september 1607, door Lieven van Thuyne" . Kaart van de 
Schelde. 12 september 1607

1 blad

117 " Caerte representeerende de Cappe aen het Cuyelken, gemaekt 
den 12 september 1607, door Lieven van Thuyne". Kaart van de 
Schelde. 12 september 1607

1 blad

118 " Figurative kaert van de circuit van de dyk beginnende van aen de
Dysseldreve tot aen den dyk van Seevergem, door P.-J. Bonné". 
Figuratieve kaart van Scheldedijken. 20 september 1770

2 bladen

119 " Figurative kaert van de rigole beginnende aen het zwarte Cobens



Kaarten 47

veirte Severghem tot in de Schelde aen het Halske te Swynaerde, 
de metinge gemaekt ten jaere 1771 door Meuranten de kaert door 
den landmeter L.-J. Godfroid". Figuratieve kaart van de Schelde 
tussen Zwijnaarde en Evergem. 1771

3 bladen

120 Figuratieve kaart van de nieuwe gracht in Zevergem en 
Zwijnaarde, een uitloper van de Schelde. [1771]

1 blad

121 " Figurative kaart van de oude Meerschebekeen oude 
Kokersboschbeke, binnen Eecken en Seevergem, door Meurant". 
Figuratieve kaart van een uitloper van de Schelde in Eke en 
Zevergem. 22 september 1772

1 blad en 1 stuk

122 " Kaerte figurative der situatie van een gedeelte der Opperschelde,
binnen de prochie van Swynaerde, Casselrye van den Audenburg 
van Gent, en de daer op geformeerde doorsnydingen der 
opperwateren by Otterghem, geprojecteerd en geapprobeert, in 
den Vue de Lieu, den 11 april 1777". Figuratieve kaart van de 
Schelde in Zwijnaarde. Midden april 1777

1 blad

123 " Kaerte figurative der situatie van een gedeelte der Opperschelde,
binnen de prochie van Swynaerde, Casselrye van den Audenburg 
van Gent, en de daer op geformeerde doorsnydingen der 
opperwateren by Ottergem, geprojecteerd en geapprobeert, in den
Vue de Lieu, den 11 april 1777". Figuratieve kaart van de Schelde 
in Zwijnaarde. Midden april 1777

1 blad

124 " Kaerte figurative der situatie van een gedeelte der Opperschelde,
binnen de prochie van Swynaerde, Casselrye van den Audenburg 
van Gent, en de daer op geformeerde doorsnydingen der 
opperwateren by Ottergem, geprojecteerd en geapprobeert, in den
Vue de Lieu, den 11 april 1777". Figuratieve kaart van de Schelde 
in Zwijnaarde. Midden april 1777

1 blad

125 " Kaerte figurative der situatie van een gedeelte der Opperschelde,
binnen de prochie van Swynaerde, Casselrye van den Audenburg 
van Gent, en de daer op geformeerde doorsnydingen der 
opperwateren by Ottergem, geprojecteerd en geapprobeert, in den
Vue de Lieu, den 11 april 1777". Figuratieve kaart van de Schelde 
in Zwijnaarde. Midden april 1777

1 blad

126 " Kaerte figurative van differente partyen meerschen en landen, 
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liggende binnen de prochie van Zwijnaerde, moestende 
geincorporeerd worden in de doorsnijdinge tot het stueren der 
wateren der Opperschelde, gemaekt door Maurus Clément, te St. 
Denys, ten verzoeke van de heeren Jan De Potter, Francies van 
Tieghem, gecommiteerde commissarissen der kasselryen van de 
Audenburg en van Audenarde". Figuratieve kaart van landgoederen
langs de Bovenschelde in Zwijnaarde die bij het kanaliseren en 
rechttrekken werden doorkruist. 28 mei 1777

1 blad

127 " Kaerte figurative van de nieuwe delvinge tot het sueren der 
wateren der Opperschelde, gemaekt ten verzoeke van de heeren 
de Potteren Van Thieghem, commissarissen der kasselrye van den 
Audenburg en van Audenaarde, door Jan Francies Van 
Waesbergeen Maurus Clément". Figuratieve kaart van het 
kanaliseren van de Bovenschelde, opgemaakt door landmeters 
Francies Van Waesberge en Maurus Clément. 13 november 1777

2 bladen

128 " Plan ofte caerte figurative van den nieuwe landdyck binnen de 
prochien van Swynaerde, Zeevergem en Eecke". Figuratieve kaart 
van een Scheldedijk in Zwijnaarde, Zevergem en Eke. [18de eeuw]

1 blad

129 " Plan ofte caerte figurative van den nieuwe landdyck binnen de 
prochien van Swynaerde, Zeevergem en Eecke". Figuratieve kaart 
van een Scheldedijk in Zwijnaarde, Zevergem en Eke. Z.d.

1 blad

130 Lengteprofiel van de linkeroever van de Schelde tussen 
Oudenaarde en Gent, opgemaakt door ingenieur Chauchet. 20 april
1827

1 blad

131 Kaart van de beek van de Gentse Dendermondsesteenweg tot 
Lokeren en de aanpalende landgoederen en dorpen, opgemaakt 
door Fr. Horenbault. 1569

1 blad

132 Profielen van de Lieve en de te baggeren dieptes, opgemaakt door 
hoofdingenieur van het 10de district Noël. 18 augustus 1817

1 blad

133 " Profillen ter verdieping der Lievetusschen de Beke-brug en die 
van Oostwinkel, door Noël, hoofdingenieur in Oost Vlaanderen". 
Profielen van de baggerwerken aan de Lieve. 21 juli 1824

1 blad

134 " Kaert van den loop der Leye, omtrent Meenen". Kaart van de Leie 
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in Menen en Wevelgem. [18de eeuw]
1 blad

135 " Profillen tot het verdiepen van een gedeelte der rivier de Ley, 
tusschen de St.-Jooris-brugen de Sluysaan de visschery, binnen 
Gent, door Noël, hoofd-ingenieur in Oost Vlaanderen". Kaart met 
diepteprofielen van de Leie in Gent, opgemaakt op schaal 1 op 
200. 1 juli 1825

1 blad

136 Kaart van de Leie, opgemaakt door hoofdingenieur Willmar. 14 juli 
1820

1 blad

137 " Figurative kaert van de Nordede by de blauwe Slys omtrent 
Ostende en van de landen tusschen de Oostendsche vaeret, den 
Potterye polder, den grooten polderin Breedene en het Sas 
polderken". Figuratieve kaart van de Noordede nabij Oostende. 
[18de eeuw]

1 blad

138 " Figurative kaert dienende tot aanwyzinge van de gelegendheyd 
van de Zuytleede, vaerden, grachten ende watergeleiden, waer 
door alle de meerschen der prochie van Moerbeke, gelegen onder 
de heerlykheyd van Wulfsdonck, hun ontlasten; gemaekt ten 
verzoeke van de Prelaet van St-Pieters nevens Gent en den Prost, 
Deken ende Capittel der Exempte Cathedrale van Ste-Baefs, en 
getrokken uyt de originele kaerte figurative der voornoemde 
prochie, berustende ter griffie, aldaer, door J.-F.-B. Manderschaidt" .
Figuratieve kaart van de Zuidlede. 15 augustus 1755

1 blad

139 " Platte grond en opstandsteekeningen der brug, gelegen over de 
rivier de Leye te Deynze, door den hoofd-ingenieur Noël" . Kaart 
van een brug over de Leie in Deinze. 5 juni 1827

2 bladen

140 " Ontwerp ter wederopbouwing der Gras-Brug, op de rivier de 
Leye, te Gent. Algemeene grondteekening, gemaakt door Noël, 
hoofdingenieur in Oost-Vlaanderen" . Kaart van de Grasbrug over 
de Leie in Gent. 6 augustus 1823

2 bladen

141 " Ontwerp ter wederopbouwing der St-Jooris brug. Algemeen 
grondtekening, opgemaekt door Noël, hoofdingenieur van Oost-
Vlaanderen". Kaart van de Sint-Jorisbrug in Gent. 6 augustus 1823

2 bladen

142 " Ontwerp der wederopbouwing der Vleesch-Huis brug, op de Rivier
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de Leye, te Gent. Algemeene grondteekening, opgemaakt door 
Noël, hoofd-ingenieur in Oost-Vlaanderen". Kaart van de 
Vleeshuisbrug in Gent. 6 augustus 1823

2 bladen

143 " Ontwerp ter wederopbouwing der Bargie-brug op de Brugsche 
Vaert. Algemeene grondteekening gemaekt door Noël, hoofd-
ingenieur in Oost- Vlaanderen". Kaart van de Bargiebrug in Gent. 6 
augustus 1823

2 bladen

144 " Ontwerp ter wederopbouw der Zuivelbrug, te Gent, door Noël, 
hoofd-ingenieur in Oost-Vlaanderen". Kaart van de Zuivelbrug in 
Gent. 3 juni 1827

1 blad

145 " Ontwerp der wederopbouwing der nieuwe Wandelingbrug, te 
Gent, door Noël, hoofd-ingenieur in Oost-Vlaanderen". Kaart van de
brug van de Nieuwe Wandeling in Gent. 3 juni 1827

1 blad

146 Project van de heropbouw van de brug van de Recollettenlei in 
Gent, opgemaakt op 12 maart 1828 door ingenieur Noël. 28 maart 
1828

1 blad

147 Project voor de heropbouw van een brug over de Durme in Hamme,
door Noël, ingenieur van bruggen en wegen. 28 februari 1826

1 blad
Niet raadpleegbaar

148 " Ontwerp ter wederopbouwing der brug van Mariakerke, door 
Noël, hoofd-ingenieur van Oost-Vlaanderen". Project voor de 
heropbouw van een brug in Mariakerke, door hoofdingenieur Noël. 
23 april 1828

1 blad

149 Plan van de te bouwen brug van Dambrugge, over de Moervaart in 
Moerbeke, opgemaakt door ingenieur Chauchet. 30 juni 1820

2 bladen

150 Project van de heropbouw van de brug in Wachtebeke, over de 
Moervaart, opgemaakt door hoofdingenieur Noël. 17 juni 1821

1 blad

151 Plan en profielen van de brug over de Durme in Waasmunster, 
opgemaakt op 6 september 1806 door J.B. Seghers. September 
1806

1 blad



Kaarten 51

152 " Plan, coupe, profil ende elevatie tot de constructie van 
verscheyde Sluyzen te maeken in den nieuwen Landt-Dyck, 
gemaekt op de prochien van Asper en Synghem". Plan en profielen 
van te bouwen sluizen in Asper en Zingem. [17de eeuw]

1 blad

153 Plan van de Speyensluis in Blankenberge, ten noorden van het 
kanaal van Oostende. [18de eeuw]

1 blad

154 Plannen en opstandtekeningen van de sluis of waterkering in 
Brugge. 1775

16 bladen

155 Constructieplannen van de Dampoortsluis in Brugge. Mei 1768
25 bladen

156 Plan van de te bouwen brug en sluis aan de Sint-Lievenspoort in 
Gent 1763

1 blad

157 Plan van de herstellingen aan de brug en de sluis van de 
Keizerspoort in Gent. 1763

1 blad

158 Plan van de Rabotsluis over de Lieve opgemaakt door provinciaal 
hoofdingenieur Noël. 20 augustus 1822

2 bladen

159 " Ontwerp ter vernieuwing der boven punt deuren der Schut-Sluis 
aan de Visschery te Gent, door Noël, hoofd-ingenieur in Oost-
Vlaanderen". Plan van de Visserijsluis in Gent. 3 maart 1828

1 blad

160 " Plan van het provintie Zas te Nieuwpoort". Plan van de 
Nieuwpoortsluis in Veurne. Juni 1775

1 blad

161 Profielen voor de baggerwerken van het kanaal van Oostende en 
de vervanging van de sluis van Slijkens in Bredene. 1741

1 blad

162 " Plan van het Fort en 't Sas Slyckens, gemaekt ten jaere 1675, 
nedergezonken 13 Augusti 1752". Plan van de sluis van Slijkens in 
Bredene. [18de eeuw]

3 bladen

163 Figuratieve plannen van de sluizen en andere waterwerken die in 
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Slijkens, een wijk in Bredene, werden gebouwd. [ca. 1752]
6 bladen

164 Dossier van de sluizen van Slijkens in Bredene, waaronder plannen 
van de zeesluizen nabij Oostende, plannen van de hydraulische 
machine die gebruikt werd voor het wegpompen van water en 
bouwplannen van de nieuwe sluizen in Slijkens, nabij Oostende, en 
herstellingsplannen van de Dampoortsluis van Brugge, opgemaakt 
door Joachim Châlon. 1757

1 dossier

165 Plan en doorsneden van nieuwe mezekouwen in de Slijkenssluis, en
voor een gelijkaardige constructie ter verdediging van de 
Noordedesluis, opgemaakt door luitenant-kolonel en ingenieur 
Jamez. 26 maart 1759

2 bladen

166 Figuratief plan van de watermolens aan de Dender, nabij de sluis 
van Dendermonde, getekend op verzoek van de administratie van 
het Scheldedepartement, opgemaakt door Pieter De Vos, architect 
en schatter te Gent. 14 januari 1798 (26 nivôse VI)

2 bladen

167 Figuratief plan van een tarwemolen gelegen bij de Sassluis aan de 
Dender, opgemaakt door Pieter De Vos, architect en schatter te 
Gent. 14 januari 1798 (26 nivôse VI)

1 blad

168 Figuratief plan van een oliemolen gelegen bij de Sassluis aan de 
Dender, opgemaakt door Pieter De Vos, architect en schatter te 
Gent. 14 januari 1708 (26 nivôse VI)

1 blad

169 Project voor het vernieuwen van de poorten van de sluis aan de 
Dender, stroom op- en afwaarts van het bassin van Wieze, 
opgemaakt door ingenieur van bruggen en wegen Willmar. 7 juli 
1820

1 blad

170 Figuratief plan van de versterkingen en van de militaire terreinen 
van Axel, getekend op verzoek van de legerautoriteiten. 1805 (jaar 
XIII)

1 blad
Niet raadpleegbaar

171 " Plan van het gedemoleerd fort Lapin, gelegen aen de noord zyde 
van den kom van Brugge, gemaekt in july 1784, door Donche, ten 
verzoeke van d'heer François Coppée". Plan van het vroegere fort 
van Lapin, ten noorden van Brugge. 27 juli 1784
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1 blad

172 Plan van de site van het Spaans Kasteel van Gent met het project 
voor de oprichting van een tuchthuis of " hôpital général". 1771

1 blad

173 Plan van het Spaans Kasteel van Gent. [1813]
1 blad

174 Plan van het Spaans Kasteel van Gent. [1828]
1 blad

175 Figuratief plan van de versterkingen en van de militaire terreinen 
van Hulst, getekend op verzoek van de legerautoriteiten, in 
uitvoering van het besluit van 24 september 1803 (1 vendémaire 
XII). 1808

1 blad

176 Plan van de versterkingen rond de stad Oostende. [18de eeuw]
1 blad

177 Figuratief plan van de forten en de militaire terreinen van de stad 
Philippine, getekend op verzoek van de inspecteur-generaal van de
genietroepen, opgemaakt door wachtmeester van de genietroepen 
Berrier. Juni 1805 (messidor XIII)

1 blad

178 " Plan figuratif van een deel der fortificatie van het Vlaemsch-
Hoofd". Figuratief plan van het Vlaams Hoofd. Z.d.

2 bladen

179 Figuratief plan van de forten en de militaire terreinen van 
IJzendijke, getekend op verzoek van de inspecteur-generaal van de 
genietroepen, opgemaakt door wachtmeester van de genietroepen 
Berrier. Mei 1804 (prairial XII)

2 bladen

180 Algemeen plan van het stadhuis van Aalst. [Eind 18de eeuw]
1 blad

181 Plan van het kasselrijhuis van de bewindvoerder van de Kasselrij 
Oudenaarde. [18de eeuw]

1 blad

182 Plan van de gevangenis van de stad Oudenaarde. Z.d.
1 blad

Niet raadpleegbaar

183 Plannen van het tuchthuis van Gent. [circa 1772]
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2 bladen

184 Figuratieve plannen van het tuchthuis van Gent. [circa 1772]
3 bladen

185 Plan van het tuchthuis van Gent. [19de eeuw]
1 blad

186 " Kaerte figurative van de groenselmerkt met de aenpaelende 
straeten. Plan van de zes nieuwe huysen op de Groenselmerkt". 
Figuratieve kaarten van de Gentse Groentenmarkt. 1785

4 bladen

187 Plan van het Sint-Sebastiaanhof in Gent, getekend op verzoek van 
de administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt door 
Pieter De Vos, architect en schatter in Gent. 21 maart 1798 (1 
germinal VI)

1 blad

188 Plan van een Gentse woning in de Nederpolder, getekend op 
verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, 
opgemaakt door Pieter De Vos, architect en schatter te Gent. 21 
april 1798 (2 floréal VI)

1 blad

189 Geometrische plannen van drie woningen met bijhorende 
terreinen, die aan het vroegere ambacht van de Vrije Schippers in 
Gent toebehoorden, getekend in opdracht van de prefect van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Jean-Baptiste Pisson in Gent.
30 mei 1803 (10 prairial XI)

2 bladen

190 Plan van de kazerne van Sint-Pieters, naar het origineel van 
Thômerot, kolonel van de genietroepen. [begin 19de eeuw]

1 blad

191 Plannen van de linkervleugel van het provinciaal 
gouvernementsgebouw in Gent, opgericht in 1827. [1827]

3 bladen

192 Plan van de voorgevel van de woning in de Nederpolder die midden
negentiende eeuw toebehoorde aan Delbecq, en vroeger nog door 
de graaf van Saksen-Weimar bewoond werd. [eerste helft 19de 
eeuw]

1 blad

193 " Plan figuratif van het Landhuys der parochie van St-Nicolaes, 
door Jacobus J.". Figuratieve plannen van een landhuis in Sint-
Niklaas. [einde 18de eeuw]
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4 bladen

194 Plan en voorgevel van het gekende landhuis in Dendermonde, 
opgemaakt door A. Segers. 20 mei 1798 (1 prairial jaar VI)

1 blad

195 Plan van de vroegere buskruitfabriek "Cooppal" in Wetteren. [eind 
18de eeuw]

1 blad

196 Plan van een deel van de voorzijde van het klooster der jezuïeten 
te Aalst. [eind 18de eeuw]

1 blad

197 Plan van het jezuïetencollege en van het refugehuis van de abdij 
van Ename te Oudenaarde. [eind 18de eeuw]

1 blad

198 " Kaerte Figurative van de huysinge, plaetsen ende hoven van syne
hoogheit den bisschop van Gent, gestaen neffens het begynhof op 
de pleyne genoemt den Saterdag te Brussel, gemaekt door Mercx, 
den 25 october 1696." Figuratieve kaart van bisschoppelijke 
gebouwen. 25 oktober 1696

1 blad

199 Plan, profiel en doorsnede van een op te richten kerk in Kallo. 
[18de eeuw]

1 blad

200 Kaart van het landgoed van het oude Sint-Blasiushospitaal te 
Deinze. [18de eeuw]

1 blad

201 Figuratieve kaart van de abdij van Sint-Salvador te Ename, nabij 
Oudenaarde, gelegen aan de Schelde in het Land van Aalst. 1730

1 blad

202 " Patroon ende plattegrondt van onse vrauwe kercke neffens 't 
gheruineerde St-Pieters Clooster binnen Ghent." Plan van de oude 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Gent. [14de eeuw]

1 blad

203 " Plan van O.L.Vrauwe kerk van St. Pieters nevens Gent, naer de 
Beeldenstormerye en destructie der abbatiale kerk." Plan van de 
oude Onze-Lieve-Vrouwekerk te Gent. Z.d.

1 blad

204 Figuratief plan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Gent, getekend 
op verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, 
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opgemaakt door Pieter De Vos, architect en schatter te Gent. 
September 1798 (vendémiaire VII)

1 blad

205 " Plan van het klooster en abdye van St-Pieters te Gent." Plan van 
de Sint-Pietersabdij te Gent. [18de eeuw]

1 blad

206 Inplantingsplan van de Sint-Pietersabdij te Gent en van de 
omringende gronden, getekend op verzoek van Augustin Coppens, 
proost van de Sint-Pietersabdij, opgemaakt door Philippe-Jacques 
Benthuys. 15 juni 1730

1 blad

207 Plan van het gelijkvloers van de paviljoenen van de abt en de 
proost van de Sint-Pietersabdij te Gent, opgemaakt door Joseph le 
Fran, landmeter van de administratie van de Domeinen. 5 april 
1803

1 blad

208 " Figurative kaert van een gedeelte der abdye vanden 
Nieuwenbossche te Gent, gemaekt ten verzoeke der abdesse van 
gemeld klooster, door Jacques Motte, gezworen landmeter, 24 juny 
1751." Figuratieve kaarten van de Nieuwenbosabdij van Gent in 
Gent. 24 juni 1751

2 bladen

209 " Plan van Schryboom te Gent, door Colin." Plannen van het 
hospitaal Onze-Lieve-Vrouw Schreyboom in Gent. 1777

2 bladen

210 " Plan van den terreyn en enclos der gewezen Jesuiten, binnen 
Gent, gemaekt den 8 mey 1780, door Adriaen François Benthuys, 
gezworen landmeter ten verzoeke van den pastor, kerkmeester en 
ontfanger van de collegiale en parochiale kerk van St-Pharaïldis tot
St. Nikolaes, binnen Gent, en den pastoor der cathedrale van Sinte 
Baefs ook te Gent." Plan van de landgoederen van de Sint-
Veerlekerk in Gent. 8 mei 1780

1 blad

211 " Plan van den terrain en enclos der gewesene Jesuiten, binnen de 
stad Gent, in de Walle meirre, ten deele gesitueerd op de twee 
parochiën van St-Pharaïldis, gezeyt St-Nicolaes, ende St- Baefs, 
gemaekt den 7 augusty 1780, door Adriaen François Benthuys, ten
verzoeke van Jan François Dellebulke, Guil's Schepmansende 
Joseph Blommaert, Pastor, kerkmeester ende ontfanger der 
kollegiale kerke van St.-Pharaïldes, Jac. Ph. Beernaert, Pastor der 
exempte kerke van St-Baefs, en Clémentkanonik ende penitentier 
derzelfe kerke." Plan van de onroerende goederen van het 
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jezuïetenklooster van Gent. 7 augustus 1780
1 blad

212 Plan van het vroegere jezuïetenklooster van Gent, waar zich 
vandaag de dag de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
Gent bevindt. 10 februari 1796 (21 pluviôse X)

1 blad

213 Plannen van de priorij Sint-Agnes van Gent, en de wijzigingen die 
werden aangebracht voor de bouw van een pakhuis voor 
voedingswaren. Z.d.

7 bladen

214 " Plan van het klooster der Penitenten op St-Pieters-Nederkauter, te
Gent." Plan van het penitentenklooster van Gent. [eind 18de eeuw]

1 blad

215 Plannen van een deel van het Augustijnerklooster van Gent. [18de 
eeuw]

3 bladen

216 Plan van het Augustijnerklooster van Gent, getekend op verzoek 
van de administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt 
door Pieter De Vos, Gents architect en schatter. 21 november 1796 
(1 frimaire V)

1 blad

217 Figuratief plan van de voormalige priorij van Waarschoot te Gent, 
getekend op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Pieter De Vos, Gents 
architect en schatter. 5 december 1796 (19 frimaire V)

1 blad

218 Plan van het ursulinenklooster van Gent, opgemaakt door de Broe. 
[1796]

1 blad

219 Figuratief plan van het ursulinenklooster van Gent, getekend op 
verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, 
opgemaakt door Pieter De Vos, Gents architect en schatter. 17 
december 1796 (27 frimaire V)

1 blad

220 Plan van het ursulinenklooster van Gent, getekend op verzoek van 
de administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt door 
Pieter De Vos, Gents architect en schatter. 29 augustus 1798 (12 
fructidor V)

1 blad
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221 Plan van het convent van de ongeschoeide karmelieten, gevestigd 
in de Burgstraat in Gent. [december 1796-januari 1797 (nivôse V)]

1 blad

222 Plan van het karmelietenklooster, gevestigd in de Lange 
Steenstraat in Gent. [1797]

1 blad

223 Figuratief plan van het klooster van het Rijke Gasthuis in Gent, 
getekend op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Pieter De Vos, Gents 
architect en schatter. 24 januari 1797 (5 pluviôse V)

1 blad
Niet raadpleegbaar

224 Figuratief plan van het kartuizerklooster in Gent, getekend op 
verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, 
opgemaakt door Pieter De Vos, Gents architect en schatter. 24 
januari 1797 (5 pluviôse V)

1 blad

225 Figuratieve kaart van het klooster van de Groenenbriel in Gent, 
opgemaakt op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement. [eind 18de eeuw]

1 blad

226 Plannen van het bisschoppelijk seminarie van Gent. [eind 18de 
eeuw]

2 bladen

227 Figuratieve plannen van het gelijkvloers van het bisschoppelijk 
seminarie te Gent, getekend op verzoek van de administratie van 
het Scheldedepartement, opgemaakt door Gents architect en 
schatter Pieter De Vos. 21 december 1797 (1 ventôse VI)

2 bladen

228 Plan van het klooster van de Annunctiaten van Gent, getekend op 
verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, 
opgemaakt door Gents architect en schatter Pieter De Vos. 3 juni 
1798 (15 prairial VI)

1 blad

229 Plannen van het Sint-Jorisklooster van Gent en figuratief plan van 
de poort en straat "Vyf-wint-Gat" , getekend op verzoek van de 
administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt door Gents 
architect en schatter Pieter De Vos. 30 april 1798 (10 floréal VI)

2 bladen

230 Figuratief plan van een deel van het landgoed van het Sint-
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Jorisklooster van Gent, getekend op verzoek van de prefect van het
Scheldedepartement, opgemaakt door Gents expert Jean-Baptiste 
Pisson. 27 november 1802 (6 frimaire XI)

1 blad
Niet raadpleegbaar

231 Plan van het recollettenklooster van Gent. 1797
1 blad

232 Plan van de Sint-Catharinakapel, van de pastorie en van het Gentse
kerkhof, getekend op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Gents architect en schatter 
Pieter De Vos. 7 augustus 1798 (20 thermidor VI)

1 blad

233 Plan van het klooster van de Zwarte Zusters, getekend op verzoek 
van de administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt 
door Gents architect en schatter Pieter De Vos. 8 september 1798 
(22 fructidor VI)

1 blad

234 Figuratief plan van het gelijkvloers van de Sint-Veerlekerk en van 
het college van het Gentse jezuïetenklooster, getekend op verzoek 
van de administratie van het Scheldedepartement, opgemaakt 
door Gents architect en schatter Pieter De Vos. 4 oktober 1789 (13 
vendémiaire VII)

1 blad
Niet raadpleegbaar

235 Meetkundig plan van het gelijkvloers van het klooster Ter Hagen 
van Gent, opgemaakt door Pisson. [1803]

1 blad

236 Plan van het gelijkvloers van het klooster Ter Hagen van Gent, 
opgemaakt door Joseph Lefran. 15 germinal X (5 april 1802)

1 blad

237 Verzameling van (delen van) plannen en kopies van verschillende 
Gentse religieuze instellingen. Ca. 1600-1800

1 pak

238 Plannen van de kerk van Grembergen. [1720]
6 bladen

239 Plannen van de kerk van Groot-Bijgaarden. 1771
3 bladen en 1 stuk

240 Plannen van de kerk en de klokkentoren van Harnes. 1776
2 bladen
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241 Plannen van de kerk van Harnes in Artois. 1778-1779
2 bladen

242 Figuratief plan van het Marollenhuis van Sint-Niklaas, opgemaakt 
door Jac. Ducaju. [18de eeuw]

2 bladen

243 Figuratieve plannen van het oude recollettenklooster van Sint 
Niklaas, getekend op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Bernard-Jacques De Maeyer 
in Sint Niklaas. 15 november 1797 (25 brumaire IV)

2 bladen

244 " Situs fundamentalis aedificiorum abbatiae Nineviensis, anno 
domini 1648." Ontwerpplan van de Sint-Cornelius- en Sint-
Cyprianusabdij van Ninove. 1648

1 blad

245 " Figurative kaert van alle huysingen ende gronden van erven 
ressorterende onder de heerlykhede van den eerw. heere prelaat 
der abdye van St-Cornelis ende Cypriaen neffens de stede van 
Ninove, gemaekt door Philips de Dyn, gezworen landmeter. 18 
october 1662." Kaart van de Ninoofse huizen die onder de 
jurisdictie van het laathof van de abdij stonden. 1664

1 blad

246 Bouwplannen van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van 
Ninove, met de bijgebouwen. [18de eeuw]

7 bladen

247 Plan van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van Ninove. 
[1796-1797]

1 blad

248 Figuratief plan van het dominicanenklooster van Temse, getekend 
op verzoek van de centrale administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Pierre-François Van 
Raemdonck uit Sint Niklaas. 22 februari 1797 (4 ventôse V)

1 blad

249 Figuratief plan van de abdij van Roosenberg in Waasmunster, 
getekend op verzoek van de administratie van het 
Scheldedepartement, opgemaakt door Pierre-François Van 
Raemdonck uit Sint Niklaas. 14 februari 1797 (26 pluviôse V)

5 bladen

250 Plan van het Gentse Sint-Baafsdorp in vogelperspectief, met het 
opschrift " Ganda Galliae Belgicae civitas maxima", opgemaakt 
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door Reynax en Benthuys, landmeters. 1728 (kopie van een kaart 
van 1534)

1 blad

251 Plan van de binnenstad van Gent en het Gravensteen, opgemaakt 
door P.J. De Broe. 24 juli 1795 (6 thermidor III)

1 blad

252 " Plan van Gent, gemeten en gegraveerd in het jaer 1796, door G. 
Goethals". Plan van Gent. 1796

1 blad

253 " Plan figuratif der fortificatien van St.-Pieters van aen de 
Scheldetot aen de Leye, door Jan de Buck, 1590". Figuratief plan 
van verstevigingswerken in Gent, opgemaakt door Jan De Buck. 
18de eeuw (kopie van een kaart van 1590)

1 blad

254 Plan van de vestingwerken van de Sint Pietersabdij, gelegen tussen
de Schelde en de Leie. Z.d. (kopie van een kaart van 1590)

1 blad

255 Plan van de versterkingswerken tussen de Schelde en de Leie in 
Gent, opgemaakt door G. De Deken. 1758

1 blad

256 " Fortificatie van de keyzerpoort tot Ter Plaeten, door Jan De Buck, 
1590". Plan van de versterkingswerken in Ter Platen in Gent. 18de 
eeuw (kopie van een kaart van 1590)

1 blad

257 " Fortificatie van de keyzerpoort tot Ter Plaeten, door Jan De Buck, 
1590". Plan van de versterkingswerken in Ter Platen in Gent. 18de 
eeuw (kopie van een kaart van 1590)

1 blad

258 " Figurative kaert van de stads vestingen tusschen de Brusselsche 
en Muydepoort, gemaekt ten verzoeke van den bisschop van Gent,
door J. Meysman, mey 1698". Figuratieve kaart van de 
versterkingswerken tussen de Brusselse Poort en de Muidepoort in 
Gent. 31 mei 1698

1 blad

259 Figuratief plan van de versterkingen tussen de Brusselse poort en 
de Schelde in de buurt van de Sint-Pietersabdij te Gent, opgemaakt
door G. De Deken. 1758

1 blad

260 Plan van de met kantelen voorziene vestingswal die zich uitstrekte 
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van de Nieuwe Wandeling tot aan de poort van het Sas van Gent. 
[18de eeuw]

1 blad

261 Figuratief plan van de terreinen en de oude versterkingen buiten de
Brugse Poort van Gent. [18de eeuw]

1 blad

262 " Figurative kaert van twee bastions (buiten de Brugsche poort), 
verkocht aan d'heer Clemmen, door de heren schepenen van der 
Keure der stad Gent, gemaekt den 13 augusty 1790, door J.F. De 
Deken, ten verzoeke van gemelde heeren schepenen van der 
Keuren, ter interventie van commissarissen van de voornoemde 
heeren schepenen, en van die van Bailliu en leenmannen van de 
casselrye van den Audenburg van Gent, mitsgaders van d'heer 
Clemmen, en den eerw. Heer procurator van de geweezen 
Chartreusen". Figuratieve kaart van de terreinen en de oude 
versterkingen buiten de Brugse Poort van Gent. 1 mei 1793 (kopie 
van een kaart van 13 augustus 1790)

1 blad

263 " Kaerte figuratieve van Sinte Pieters tusschen Scheldeen Leye, 
gemaekt door Gudwalus Van der Marien, proost van Ste-Pieters". 
Figuratieve kaart van het Sint-Pieterskwartier van Gent. 1 mei 1793
(kopie van een kaart van 13 augustus 1790)

1 blad

264 Kaart van een deel van het Gentse Sint-Pieterskwartier van de 
Ketelpoort tot aan de Kortrijkse Poort. [eind 16de eeuw]

1 blad

265 " Plan van een gedeelte van Sint Pieters". Plan van de poel van het 
Gentse Sint-Pieterskwartier. [eind 16de eeuw]

1 blad

266 " Kaerte der limieten van St-Pieters op de Ketelveste, gemaekt den
20 november 1652, door P. De Bucken Pr. Urbanus, 1652". Kaart 
van de grenzen van het Sint-Pieterskwartier in Gent. 20 november 
1652

1 blad

267 " Figurative kaert van de limieten van St-Pieters, van op de 
Nieuwstraete door de Savaenstraete, tot op het Ketelveste". 
Figuratieve kaart van de grenzen van het Sint- Pieterskwartier in 
Gent. 13 mei 1578

1 blad

268 " Figurative kaert van de limiten van Sint Pieters en die van Gent, 
in de Savaenstraete en de Ketelvest". Figuratieve kaart van de 
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grenzen van het Sint-Pieterskwartier in Gent. [16de eeuw]
1 blad

269 " Figurative kaert van de limieten van de abdye van St-Pieters in 
de Savaenstraet en Ketelveste te Gent". Figuratieve kaart van de 
grenzen van het Sint-Pieterskwartier in Gent. [18de eeuw]

1 blad

270 " Kaert behelzende de paelen van St-Pieters op de Ketelveste, 
geëxhibeert in het doen van eenen Vue de lieu tusschen den abt 
van St-Pieters en de schepenen van der Keuren der stede van 
Gent, 23 february 1656". Figuratieve kaart van de grenzen van het 
Sint-Pieterskwartier in Gent. 23 februari 1656

1 blad

271 " Figurative kaert van de limiten van St.-Pieters op St.-Lievens 
veste". Figuratieve kaart van de grenzen van het Sint-
Pieterskwartier in Gent. 18 september 1642

1 blad

272 " Figurative kaert van de limiten van St.-Pieters op St.-Lievens 
veste". Figuratieve kaart van de grenzen van het Sint-
Pieterskwartier in Gent. Z.d.

1 blad

273 " Figurative kaert van de limiten van St.-Pieters op St.-Lievens 
veste". Figuratieve kaart van de grenzen van het Sint-
Pieterskwartier in Gent. [1642]

1 blad

274 " Figurative kaert verbeeldende de gelegenheyt van den weg 
leyende van de Keyzerpoort naer St.-Lievenpoort, de veste enz., 
door Jan Bale". Figuratieve kaart van de Sint- Lievenshelling in 
Gent. 1652

1 blad

275 " Caerte figurative van het kerckhof der parochiale kercke van St.-
Jacob binnen Ghent". Figuratieve kaart van het Sint-Jacobskerkhof 
in Gent. 1768

1 blad

276 " Plan aenwyzende den terrain die de geproponeerde veranderinge
sal by-brengen ontrent de abouterende environs ofte toegangen 
van Ste.-Jacobs kerke binnen Gent, by middel van deszelfs kerkhof 
te diminueeren ende het beluyck met de daeropstaende boomen 
te weiren, ter reserve dat met het resterende kerkhof proponeert 
te beluyken met eene nieuwe kaye". Plan van het Sint- 
Jacobskerkhof in Gent. [18de eeuw]

1 blad
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277 " Kaerte figurative van den Groenselmerkt, met de aenpaelende 
straeten. Plan van de zes nieuwe huyzen op de Groenselmarkt". 
Figuratieve kaarten van de Gentse groentenmarkt. April 1785

3 bladen
Niet raadpleegbaar

278 " Kaert van de meerschen buyten en binnen de Dampoort, 
gemaekt ten jaere 1571, door Franc Horenbault" . Kaart van de 
gronden rond de Dampoort in Gent, langs de Antwerpse Poort, 
opgemaakt door Franciscus Horenbault. 1571

1 blad

279 " Kaert van de meerschen buyten en binnen de Dampoort, 
gemaekt ten jaere 1571, door Franc Horenbault". Kaart van de 
gronden rond de Dampoort in Gent, langs de Antwerpse Poort, 
opgemaakt door Franciscus Horenbault. 1651 (kopie van een kaart 
van 1571)

1 blad

280 " Figurative kaert van de meerschen gelegen tusschen de Muyde 
poort en het kasteel, gecopieerd ten jaere 1717, door Benthuys, 
naer het register van metinge gedaen in augusty 1571 door Pieter 
de Buck. Deze kaert, gemaekt ten verzoeke van de Heeren Hoog 
Balliu en leenmannen van den kasteele van de Audenburg, 
accordeert met die gemaekt ten jaere 1651". Figuratieve kaart van 
de gronden rond de Dampoort in Gent, langs de Antwerpse Poort. 
11 september 1717 (kopie van een kaart van 1571)

1 blad

281 " Figurative kaert van landen gelegen tusschen de Muyde en 
Dampoorten, met de afbeelding der stads vestingen". Figuratieve 
kaart van de gronden rond de Dampoort in Gent, met de 
stadsmuren. 3 oktober 1633

1 blad

282 " Figurative kaert van de meerschen gelegen tusschen 
Meulestedeen het nieuw kasteel, gecertifieert door M. Reynaxen 
Philippus Jacobus Benthuysbeyde gezworen landmeters, 12 Meye 
1729". Figuratieve kaart van de gronden rond de Ham (Dampoort) 
in Gent, opgemaakt door Maximiliaan Reynax en Philippus Jacobus 
Benthuys. 12 mei 1729

1 blad

283 " Figurative kaert van de meerschen gelegen in den Ham, gemaekt
door Philippus Jacobus Benthuys, gemaekt ten verzoeke van den 
heer Bisschop van Gent, heere van St-Baefs." Figuratieve kaart van
de gronden rond de Ham (Dampoort) in Gent, opgemaakt door 
Maximiliaan Reynax en Philippus Jacobus Benthuys. 3 juli 1729
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1 blad

284 " Figurative kaert van de meerschen gelegen in den Ham, gemaekt
door Philippus Jacobus Benthuys, gemaekt ten verzoeke van den 
heer Bisschop van Gent, heere van St-Baefs." Figuratieve kaart van
de gronden rond de Ham (Dampoort) in Gent, opgemaakt door 
Maximiliaan Reynax en Philippus Jacobus Benthuys. 3 juli 1729

1 blad

285 " Figurative kaert van de meerschen gelegen in den Ham, gemaekt
door Philippus Jacobus Benthuys, gemaekt ten verzoeke van den 
heer Bisschop van Gent, heere van St-Baefs." Figuratieve kaart van
de gronden rond de Ham (Dampoort) in Gent, opgemaakt door 
Maximiliaan Reynax en Philippus Jacobus Benthuys. 3 juli 1729

1 blad

286 " Figurative kaert van de gelegendheyd van het voorgeborgte 
buyten de Dampoort te Gent". Figuratieve kaart van het gebied 
buiten de Antwerpse Poort van Gent. [18de eeuw]

1 blad

287 " Figurative kaert van goederen gelegen tusschen den weg van 
Gent naer Antwerpen en de straat loopende langs de 
Oostackerschemeerschen, by St. Amandsberg, eertyds 
gecompeteerd hebbende aen St-Annen hospitael te Gent, gemaekt
door Carolus Benthuys, naer zekere akte metinghe uitgegeven ten 
jaere 1714, door de gezworen landmeters Philippe Benthuysen 
Gillis Elewaut". Figuratieve kaart van de gronden buiten de 
Antwerpse Poort van Gent. 11 mei 1773 (kopie van een kaart van 
1714)

1 blad

288 " Figurative kaert van goederen gelegen tusschen den weg van 
Gent naer Antwerpen en de straet loopende langs de meerschen, 
in de nabyheyt van St. Amandsberg, gemaekt door Carolus 
Benthuys, en Adriaen Benthuys, ter aenwyzinge van Jacobus 
Reyniers, balliu der prochie van Oostakker ten verzoeke van de 
Heeren Opper-bailliu Schout en schepenen van Ste-Baefs". 
Figuratieve kaart van de gronden buiten de Antwerpse Poort van 
Gent. 6 mei 1773

1 blad

289 " Figurative kaert van St Baefs kauter, de meerschen aan de 
Dampoort en de vesten, met het Spaens kasteel". Figuratieve kaart
van de gronden buiten de Antwerpse Poort van Gent. [17de eeuw]

1 blad

290 Plan voor de verbreding van de Gentse Volderstraat. Z.d.
1 blad
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291 Plan voor het bouwen van een nieuwe verbindingspoort met de 
buitenwijk van de Brugse Poort in Gent. [18de eeuw]

1 blad

292 " Figurative kaert van landen gelegen tussen de straet leedende 
van Ackergem naer de twaelf kameren ende van de landen daer 
aen gelegen zuydwaerts, en toebehorende het klooster van 
Deynse, in het Begynhof, mitsgaders de abantkerende 
proprieterissen". Figuratieve kaart van het Ekkergemkwartier in 
Gent. [17de eeuw]

2 bladen

293 " Figurative kaert van diversche meerschen, gelegen in de 
Munckmeerschen, gemaekt ten verzoeke van d'Heer Geerardus 
Rym, prelaet van Ste-Pieters neffens Gent, door L. Van Thuyne.  7 
oktober 1632". Figuratieve kaart van landgoederen in de Gentse 
wijk Muinkmeersen. 7 oktober 1632

1 blad

294 " Figurative kaert van eene partye meersch, gelegen in de 
muynckmeerschen, in pachte gebruykt bij eerw. vrauwe prieuse 
van St-Jooris op het Zand, competerende de abdye van Ste- Pieters
en van den muer aen haer geconsenteerd, door Gillis Broeckaert, 
30 mei 1711". Figuratieve kaart van een pachtgoed in de Gentse 
wijk Muinkmeersen. 30 mei 1711

1 blad

295 " Figurative kaert verbeeldende de gelegendheyd der 
muynckmeerschen, competerende de exempte abdye van Ste-
Pieters, gemaekt den 7 april 1769, ten verzoeke van d'heer 
Godwalus Seiger, abt der voornoemde abdye, door Carolusen 
Adriaen François Benthuys". Figuratieve kaart van de Gentse wijk 
Muinkmeersen. 7 april 1769

1 blad

296 " Figurative kaert van diversche meerschen en bleekeryen, 
gelegen binnen de stad Gent, van ouds genaemd de 
Muynckmeerschen, competerende aen de abdy van St-Pieters, 
gemaekt ten verzoeke van Gudwalus Seiger, abt der gemelde 
abdye van Ste-Pieters, neffens Gent, door Carolusen François 
Benthuys, gezworen landmeters. 14 augusty 1770". Figuratieve 
kaart van landgoederen in de Gentse wijk Muinkmeersen. 14 
augustus 1770

1 blad

297 " Figurative kaert van diversche meerschen en bleekeryen,gelegen
binnen de stad Gent, van ouds genaemd de Muynckmeerschen, 
competerende aen de abdy van St-Pieters, gemaekt ten verzoeke 
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van Gudwalus Seiger, abt der gemelde abdye van Ste-Pieters, 
neffens Gent, door Carolusen François Benthuys, gezworen 
landmeters. 14 augusty 1770". Figuratieve kaart van landgoederen 
in de Gentse wijk Muinkmeersen. 14 augustus 1770

1 blad

298 " Figurative kaert van diversche meerschen en bleekeryen,gelegen
binnen de stad Gent, van ouds genaemd de Muynckmeerschen, 
competerende aen de abdy van St-Pieters, gemaekt ten verzoeke 
van Gudwalus Seiger, abt der gemelde abdye van Ste-Pieters, 
neffens Gent, door Carolusen François Benthuys, gezworen 
landmeters. 14 augusty 1770". Figuratieve kaart van landgoederen 
in de Gentse wijk Muinkmeersen. [18de eeuw]

1 blad

299 " Figurative kaert van de Muynck meerschen te Gent". Figuratieve 
kaart van de Gentse wijk Muinkmeersen. [18de eeuw]

1 blad

300 Figuratieve kaart van het weideland Muinkmeersen, getekend op 
verzoek van de administratie van het Scheldedepartement, om te 
dienen bij de verkoop van deze weiden als nationaal domein. 26 
augustus 1798 (9 fructidor VI)

1 blad

301 " Figurative kaert van de Hernisse tegen Gent, betrekkelyk de 
Aelmoessenye en Ste-Anne hospitael". Figuratieve kaart van 
landgoederen in de Gentse wijk Heirnis. [17de eeuw]

1 blad

302 " Figurative kaert van dry partyen meerschen, competerende de 
kerke van St-Michiels, te Gent, gelegen buyten de Brugsche poort, 
in de meerschen genaemd de Bourgoyen, gemaekt ten verzoeke 
van Ferdinand-Augustyn De Brabander, ontfanger, van de 
voorzeyde kerke, door Philippus-Jacobus Benthuys, gezworen 
landmeter, 11 september 1729". Figuratieve kaart van 
landgoederen buiten de Brugse Poort van Gent. 11 september 
1729

1 blad

303 " Kaerte Figurative der goederen competerende de P.P. 
Chartreuzen en gelegen te Roeygem, bij Gent, gemaekt door J. 
Mote, landmeter, ten verzoeke der paeters Chartreuzen te Gent". 
Figuratieve kaart van landgoederen in de Gentse wijk Rooigem. 11 
februari 1747

1 blad

304 Figuratief plan van de genationaliseerde goederen van het 
kartuizerklooster van Gent, gevestigd in het vroegere "Vrije van 
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Gent" in de wijk Rooigem. [eind 18de eeuw]
1 blad

305 " Figurative kaart van Meulestede en van de meerschen gelegen, 
ontrent den Sasschen vaert". Figuratieve kaart van Meulestede, 
opgemaakt door Charles Jacques Carbonelle. [17de eeuw]

1 blad

306 " Figurative kaert van landen gelegen buyten de Petercelle poort te
Gent". Figuratieve kaart van landgoederen buiten de Kortrijkse 
Poort van Gent. [17de eeuw]

1 blad

307 " Figurative kaert van eenige partyen land gelegen buyten de 
Percelle poort, in de nabyheyt der kapelle van Schreyboom". 
Figuratieve kaart van landgoederen buiten de Kortrijkse Poort van 
Gent. [17de eeuw]

1 blad

308 " Figurative kaert van meest vague liggende landen, beginnende 
aen de barriere van de poorte buyten het hecken van de 
Heuvelpoort, en alzoo zich strekkende tusschen den weg die leyd 
naer den Schreyboom, gemaekt ten verzoeke van Jan de Poorter, 
als in Cheynse genomen hebbende van myn. Eerw. Heer 
Arseniusabt van Ste- Pieters clooster neffen Gent, door Lieven Van 
Thuyne, gezworen landmeter,  30 april 1629". Figuratieve kaart van
landgoederen buiten de Heuvelpoort van Gent. 30 april 1629

1 blad

309 " Extract uyt den kaerten boeck van het sluysgelt, beginnende van 
de baille-straete, buyten de Petercelle poort, aenwyzende den 
grooten herrewegh tot aen de cappelle Schryboom, mitsgaders 
den herrewegh van aen Schreyboom leedende naer de 
Heuvelpoorte, benevens eenen aenwys van alle respective partyen
van lande tusschen de voorseyde twee wegen liggende". Kaart van
landgoederen buiten de Heuvelpoort van Gent. [18de eeuw]

2 bladen

310 " Extract uyt den kaerten boeck van het sluysgelt, beginnende van 
de baille-straete, buyten de Petercelle poort, aenwyzende den 
grooten herrewegh tot aen de cappelle Schryboom, mitsgaders 
den herrewegh van aen Schreyboom leedende naer de 
Heuvelpoorte, benevens eenen aenwys van alle respective partyen
van lande tusschen de voorseyde twee wegen liggende". Kaart van
landgoederen buiten de Heuvelpoort van Gent. [18de eeuw]

1 blad

311 " Kaerte figurative van landen gelegen buyten de Heuvel poort te 
Gent". Figuratieve kaart van landgoederen buiten de Heuvelpoort 
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van Gent. [18de eeuw]
1 blad

312 " Figurative kaert der metinge van een partyken land, liggende 
gemeene met de straete buyten St-Lievens poorte, gemaekt den 8 
february 1649, ten verzoeke van Balthazar De Backer, mitsgaders 
van Balthazar Cnudde, Bailliu ende Joos van Bouchaute, schepenen
van Ledeberg, door Jan Baele, gezworen landmeter". Figuratieve 
kaart van landgoederen buiten de Sint-Lievenspoort van Gent. 
[18de eeuw]

1 blad

313 " Kaerte figurative van een gedeelte van St-Pieters Aelst". 
Figuratieve kaart van de wijk Sint-Pieters-Aalst in Gent. Juni 1658

1 blad

314 " Kaerte figurative van 't gescheet tusschen St-Pieters-Aelst en 
Zwijnaerde, gemaekt door J. Bale". Figuratieve kaart van de wijk 
Sint-Pieters-Aalst in Gent en Zwijnaarde. 4 december 1658

1 blad

315 " Kaerte van den eersten wyk van St-Pieters-Aelst (Scheldewyk)". 
Kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [17de eeuw]

1 blad

316 " Plan figuratif van St-Pieters-Aelst immediaet buyten de Heuvel-
poorte by Gent". Figuratief plan van Sint-Pieters-Aalst in Gent. 
[18de eeuw]

1 blad

317 " Kaerte van een deel van St-Pieters Aelst". Kaart van Sint-Pieters-
Aalst in Gent. [17de eeuw]

1 blad

318 " Kaerte van een deel van St-Pieters Aelst, gelegen by den gansen 
driesch". Kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [17de eeuw]

1 blad

319 " Kaerte van een deel van St-Pieters Aelst, gelegen by den gansen 
driesch". Kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

320 " Kaerte van den eersten wyk van St-Pieters Aelst". Kaart van Sint-
Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

2 bladen

321 " Kaerte van de tweeden wyk van Ste-Pieters Aelst". Kaart van Sint-
Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad
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322 " Kaerte van den derden wyk van Ste-Pieters Aelst". Kaart van Sint-
Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

323 " Figurative kaert van den derde wyk van Ste-Pieters Aelst". 
Figuratieve kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [17de eeuw]

1 blad

324 " Kaerte van den 4en wyk van den Neerkauter te Ste-Pieters Aelst".
Kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

325 " Figurative kaert van den Neerkauter te St-Pieters Aelst, nu 
verpagtinge 6de wyk". Figuratieve kaart van Sint-Pieters-Aalst in 
Gent. [18de eeuw]

1 blad

326 " Kaerte van de 7sten wyk van St-Pieters Aelst, strekkende 
tusschen beyde de Heerweghen". Figuratieve kaart van Sint-
Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

327 " Figurative kaerte van den 8en en 9en wyk van St-Pieters Aelst, 
tusschen beyde de Herrewegen". Figuratieve kaart van Sint-Pieters-
Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

328 " Figurative kaert van de Xen en XIen wyk van St-Pieters Aelst". 
Figuratieve kaart van Sint-Pieters-Aalst in Gent. [18de eeuw]

1 blad

329 " Chaerte van Ste-Pieters Ayghem, beghinnende aen Maelte 
Brugghe strekkende langhst den Bevryt gracht tot aan de Leye, 
noortwaerts streckende langhst de voornoemde Leye tot jegens de
Deystraete, Biesheckenstraete, oostwaerts eyndende jeghens de 
voornoemde Biesheckenstraete den Gansen driesch, de 
Voskenstraete, het Costynen straetken, zuydt oostwaerts ende 
zuydt tot jegens den Cortryckschen Heerwegh". Kaart van Sint-
Pieters-Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

330 " Kaerte van den Galgenkauter, zevenden wyk van St-Pieters 
Ayghem". Kaart van Sint-Pieters-Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

331 " Figurative kaert van den achtsten en negensten wyk van St-
Pieters Aaigem, beginnende aen de Petercelle poorte tot tegen 
d'Ekelstraete ende den Gansendriesch". Figuratieve kaart van Sint-
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Pieters-Aaigem in Gent. Z.d.
1 blad

332 " Figurative kaert van den twaelfden en dertienden wyck van St-
Pieters Ayghem". Figuratieve kaart van Sint-Pieters-Aaigem in Gent.
[18de eeuw]

1 blad

333 " Kaerte figurative van den tienden, elfden, veertienden en 
vyftienden wyck van St-Pieters Ayghem, zuyd-oost de 
Beversgracht, west de Leye". Figuratieve kaart van Sint- Pieters-
Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

334 " Kaerte figurative, van den tienden, elfden, veertiende en 
vyftienden wyck van St-Pieters Ayghem". Figuratieve kaart van 
Sint-Pieters-Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

335 " Kaerte van den veertienden wyk te St-Pieters Ayghem, daer in 
begrepen is de Bunt, de Roosackers, Trenicaut, de Voskens". Kaart 
van Sint-Pieters-Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

336 " Figurative kaert van den vyftienden wyck te St-Pieters Ayghem, 
daer in ligt de Costyne ende de Buchten tot Maelte Brugge". 
Figuratieve kaart van Sint-Pieters-Aaigem in Gent. [18de eeuw]

1 blad

337 Plan van een ijzeren rooster. [18de eeuw]
3 bladen

338 Plan van de stad Brugge, opgemaakt in het atelier Goubaud in 
Brussel. [19de eeuw]

1 blad

339 Plan van de stad Brugge, opgemaakt door Senefelder. [19de eeuw]
1 blad

340 " Novissima ichnographica delineatio munitissimæ urbis et 
celeberrimi Emporii Ostendae, in comitatu Flandriae Austriacae 
sitae, cura et cœlo Mathaei Seutteri" . Kaart van de stad Oostende. 
[18de eeuw]

1 blad

341 Figuratieve kaart van het grondgebied van de kasselrij van de 
Oudburg. [18de eeuw]

1 blad



72 Kaarten

342 Geschetste blinde kaarten van landgoederen in Afsnee en Sint-
Denijs-Westrem. Z.d.

1 pak

343 " Figurative schets van de heerlykheid van Barevelde, omtrent 
Nevele. Hier by zyn gevoegd twee straet en waterloopschouwingen
van 1665." Figuratieve kaart van de heerlijkheid van Barevelde, bij 
Nevele. Z.d.

1 blad

344 " Kaerte van differente partyen van bosschen, land ende 
heygronden, alle gelegen binnen de commune van Bellem, 
gecompeteerd hebbende aen d'abdye van Marquette, gemeten ter 
ordonnantie van de administrateurs van het departement van de 
Schelde, ingevolge den artikel van den arrêté van het directorium 
executif van den 11 Pluviose jaer der fransche republique, door 
den gezworen landmeter Louis De Vreese." Kaart van 
landgoederen in Bellem die toebehoorden aan de Noord-Franse 
abdij van Marquette. [eind 18de eeuw]

1 blad

345 " Figurative kaert van alle de thiendebaere landen gelegen binnen 
de prochie van Destelberge, ressort der Casslrye van den 
Audenburg te Ghent, gemaekt ten verzoeke van Anselmus Balde, 
ontvanger der exemple abdye van Sinte Pieters, nevens Ghent 
door Carolus Benthuys, gezworen landmeter geadmitteerd door 
den Raede van Vlaanderen, 7 mei 1771." Figuratieve tiendkaart 
van Destelbergen, opgemaakt voor de Gentse Sint-Pietersabdij. 7 
mei 1771

1 blad

346 " Figurative kaert van het hof 't Heerleghem, gelegen inde prochie 
van Destelbergen." Figuratieve kaart van een landgoed in 
Destelbergen. [16de eeuw]

1 blad

347 Figuratieve kaart van Lochristi, opgemaakt door F. Horenbault. 
1574

1 blad

348 " Figurative kaert van verschyden partyen land en meerschen, 
gelegen omtrent het gescheed van Destelbergen en Oostaker, 
1605." Figuratieve kaart van Destelbergen en Oostakker. 1605

1 blad

349 " Figurative kaerte van een deel van Destelberghe en Heusden." 
Figuratieve kaart van Destelbergen en Heusden. [17de eeuw]

1 blad
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350 " Figurative kaert van eenen pachtgoede toebehoorende aan de 
pitantie van de abdye van St-Pieters neffens Gent, gelegen in de 
parochie van Destelbergen, door Lieven van Thuyne. " Figuratieve 
kaart van Destelbergen. [begin 17de eeuw]

1 blad

351 " Figuratieve kaert van de gelegendheyd ende groote van den 
pachtgoede toebehoorende de pitantie van St-Pieters op 
Destelbergen, naer eene originele metinge van Lieven van Thuyne,
van den jare 1612, door A. Benthuys.- Item van het goed op 
Zeevergem, en van eenen meersch aldaer, genoemd de Rijmeire, 
naer den zelven van Thuyne A°1615, door A. Bentuys." Figuratieve 
kaart van Destelbergen. 12 december 1777

1 atlas

352 " Kaerte van den Haenhaut gelegen binnen Destelbergen, gemaekt
door Andries Tollenaere, den 26 meye 1704." Kaart van 
Destelbergen. 26 mei 1704

1 blad

353 " Kaerte figurative van den wyk genaemd Haenhaut, gelegen 
binnen de prochie van Destelbergen, gemaekt ten verzoeke van de
heeren bailliu, burghmeester ende schepenen der zelfde prochie, 
door Carolusende Adriaen Françoys Benthuys, den 5 juny 1761." 
Figuratieve kaart van Destelbergen. 5 juni 1761

1 blad

354 " Figurative kaert van alle de landen, hofsteden en bosschen, 
gelegen op den wyk Haenhaut te Destelbergen, met alle straeten 
en wegen daerin gelegen, gemaekt ten verzoek van de heeren 
Bailliu, Burgemeester en schepen der gemelde prochie, door 
Carolus Benthuysen Adriaen François Benthuys, beyde gezworen 
landmeters geadmitteerd in den raede van Vlaenderen, 5 juni 
1761." Figuratieve kaart van Destelbergen. 5 juni 1761

1 blad

355 " Extract uit sekere oude kaert figurative berustende in de 
archieven des bisdoms van Gent, behelsende de steckstekinghe 
van recompense by de Con. Mat. gedaen aen den prelaet van St- 
Baefs van de keure van Desteldonck, haer bestrekkende in de 
parochien van Loochristien St-Helichkerst, mitsgaders van de 
Marckgelden en de bestehoofden de selven Majesteyt aldaer 
gecompeteerd hebbende, gemaekt naer eene generaele kaerte 
van Blanquart, door J. De Jonckere." Figuratieve kaart van 
Desteldonk, opgemaakt door De Jonckere. 24 september 1640

1 blad

356 " Kaerte ofte afbeeldinghe van de landen, bosschen ende 
meerschen gelegen binnen de prochien van Desteldonck ende 
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Oostacker, mitsgaders op het vrye van Gent, alsmede binnen de 
stede van Gent aan den Ham, competerende het bisdom der 
voorzeyde stede, gemaekt ten verzoeke van Philippus Erardus Van 
der Noot, bisschop van Gent, door Phil. Benthuys, gezworen 
landmeter." Kaarten van Desteldonk en Oostakker. 9 november 
1722

2 bladen

357 " Figurative kaert der thienden der abdye van St-Pieters binnen de 
prochie van eeke, op Schelde, in 24 wijken verdeeld." Figuratieve 
kaart van Eke. [18de eeuw]

1 atlas

358 " Kaerte figuratieve van de thienden der Aelmoessenye van de 
kerk van Ste-Baefs binnen Gendt, haer bestrekkende binnen de 
prochie van Evergem ende het geweste van Doorseele, gemaekt 
ten verzoeke van Philippus Blyleven, kanonik en aelmoessenier 
van Ste-Baefs en Jacques de Vos, ontfanger der zelfde 
aelmoessenye, door Jan Baele." Figuratieve tiendkaart van het 
gebied in het huidige Evergem. 1650-1652

1 blad

359 " Kaerte figurative van de prochie van Heusden, eertyds 
Heusdonck genaemd, gelegen onder de kasselrye van den 
Audenburg en de heerlykheid van de burggravye van Gent, 
verdeeld in acht wyken te weten den Meerschwijk, de 
Heusdonghen, den Meulewijk, den Asscherijewijck, den 
Moesdonckwijk, den Stijlvoordewijk, den Couterwijk en den 
Ganspoelwijk: deze kaert gemaekt ten verzoeke van Juliana De 
Gruutere, abdesse van de Nieuwenbosabdij te Gent, ter interventie
van Ferdinandus-Augustinus De Brabander, ontfanger van het 
voornoemde klooster, door Philippe Benthuys, gezworen 
landmeter." Figuratieve kaart van Heusden. 1717-1729

1 blad

360 " Kaerte figurative van de prochie van Heusden, eertyds 
Heusdonck genaemd, gelegen onder de kasselrye van den 
Audenburg en de heerlykheid van de burggravye van Gent, 
verdeeld in acht wyken te weten den Meerschwijk, de 
Heusdonghen, den Meulewijk, den Asscherijewijck, den 
Moesdonckwijk, den Stijlvoordewijk, den Couterwijk en den 
Ganspoelwijk: deze kaert gemaekt ten verzoeke van Juliana De 
Gruutere, abdesse van de Nieuwenbosabdij van Gentsche te Gent, 
ter interventie van Ferdinandus-Augustinus De Brabander, 
ontfanger van het voornoemde klooster, door Philippe Benthuys, 
gezworen landmeter." Figuratieve kaart van Heusden. 1717-1729

1 blad

361 " Figurative kaert van den goede genaemd Byster, gelegen binnen 
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de prochie van Heusden, gemaekt ter verzoeke van de abdesse 
van de Nieuwenbosabdij van Gentsche, door Jan van Bouchaute, 
gezworen landmeter, 24 januari 1659." Figuratieve kaart van 
Heusden. 24 januari 1659

1 blad

362 Figuratieve kaart van Sint-Martens-Latem. 1602
1 blad

363 " Figurative kaert van goederen gelegen op het gescheed van 
Laethem en Nazareth." Figuratieve kaart van Sint-Martens-Latem 
en Nazareth. [18de eeuw]

1 blad

364 " Figurative kaert van goederen gelegen op het gescheed van 
Laethem en Nazareth." Figuratieve kaart van Sint-Martens-Latem 
en Nazareth. [1770]

1 blad

365 " Kaerte figurative van het pachtgoed te Landeghem, 
competerende d'Aelmoeseneye van St-Baefs en waervan de 
landen gelegen zyn in de Parochien van Landeghem, Neveleen 
Vosselaere, gemaekt door J. Bale, gezworen landmeter, ten 
verzoeke van Jacques De Vos, ontfanger van de voornoemde 
aelmoesseneye, en ten beleede van Herman Van der Vennen, 
burgemeester van den landen van Nevele, en Christiaen Van der 
Vennenen Guillaume Maenhaut, pachters." Figuratieve kaart van 
Landegem. 1650

1 blad

366 " Figurative kaert van de driessen gelegen binnen de prochie van 
Landegem, gemaekt ten verzoeke van de pointers en setters der 
gemelde prochie, door G. De Deken, 31 oktober 1749, volgens 
aenwysinghe van Pieter Sierens, borgemeester." Figuratieve kaart 
van Landegem. 31 oktober 1749

1 blad

367 " Figurative kaert van Langherbrugghe." Figuratieve kaart van 
Langerbrugge. [17de eeuw]

1 blad

368 " Figurative kaert van de prochien van Loochristi, Seveneecken, 
Overmeire en Destelberghe, door F.-B. Horenbault, 1583." 
Figuratieve kaart van Lochristi, Overmere en Destelbergen. 1583

1 blad

369 Figuratieve kaart van de landgoederen in de parochies Sint-
Salvator, Lochristi, Oostakker en Desteldonk, die eigendom waren 
van het Gentse Sint-Baafskapittel, opgemaakt in 1583 door 
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Corneille Breydel, secretaris van wijlen Viglius. 1585
1 blad

370 " Figurative kaert van de thienden, competerende het bisdom van 
Gent, gelegen te Loochristi en te Oostacker, afgemeten op last van
den Eerw. Heer Triest, bisschop van Gent." Figuratieve kaart van 
Lochristi en Oostakker. 17 juni 1640

1 blad

371 " Kaerte figurative van alle de landen, bosschen en meerschen, 
gelegen binnen de prochie van Loochristy, competerende het 
bisdom van Gent, gemaekt ten verzoeke van Erardus Van der Noot,
door Philippe Benthuys, gezworen landmeter geadmitteerd by den 
raede van Vlaenderen." Figuratieve kaart van Lochristi. 13 februari 
1721

1 blad

372 " Kaerte figurative van alle de landen, bosschen en meerschen, 
gelegen binnen de prochie van Loochristy, competerende het 
bisdom van Gent, gemaekt ten verzoeke van Erardus Van der Noot,
door Philippe Benthuys, gezworen landmeter geadmitteerd by den 
raede van Vlaenderen." Figuratieve kaart van Lochristi. 27 
november 1766 (kopie van een kaart van 1727)

1 blad

373 " Figurative kaert van de goederen competerende het klooster van 
St-Marguerite, gezeid Deynze, te Beveren, bij Rousselaere, gelegen
binnen de prochie van Lotenhulle, door P. Van der Meeren, 22 juni 
1634." Kaart van Lotenhulle. 22 juni 1634

1 blad

374 " Kaerte ofte descriptie figurative gemaekt ten verzoeke van den 
ontfanger d'heer Ferdinand Augustyn De Brabander, door Philippe-
Jacobus Benthuys, in welke kaerte vertoond worden zeven wyken 
ofte beloopen ghelegen binnen de prochie van Lovendegem; 
alwaer haer is bestreckende de thienden van de vier prebenden 
van het capittel van Ste-Pharaïldis, d'allemoesseneye van St-
Pharaïldis, d'allemoesseneye van St-Pieters, degone van d'heer en 
Mr Jan-Bapte Colman, adt. ende den heer pastor der voorsn. 
prochie van Lovendegem." Kaart van Lovendegem. 25 mei 1726

1 blad

375 " Kaerte ofte descriptie figurative gemaekt ten verzoeke van den 
ontfanger d'heer Ferdinand Augustyn De Brabander, door Philippe-
Jacobus Benthuys, in welke kaerte vertoond worden zeven wyken 
ofte beloopen ghelegen binnen de prochie van Lovendegem; 
alwaer haer is bestreckende de thienden van de vier prebenden 
van het capittel van Ste-Pharaïldis, d'allemoesseneye van St-
Pharaïldis, d'allemoesseneye van St-Pieters, degone van d'heer en 
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Mr Jan-Bapte Colman, adt. ende den heer pastor der voorsn. 
prochie van Lovendegem." Figuratieve kaart van Lovendegem. 25 
mei 1726

1 blad

376 Geschetste plannen van de gemeente Lovendegem, getekend op 
verzoek van de Kasselrij van Oudburg door landmeter Van 
Maldegem. 1789

6 bladen
Niet raadpleegbaar

377 Geschetste plannen van de gemeente Lovendegem, getekend op 
verzoek van de kasselrij van de Oudburg, door landmeter Van 
Maldegem. [1790]

11 bladen
Niet raadpleegbaar

378 " Figurative kaert der prochie van Mariakerke, met alle haere 
straeten, weghen ende voetweghen, gemaekt ten verzoeke van 
Ferdinandus Augustyn De Brabander, over d'abdye van Ste-Pieters 
neffens Gent, door Philippus Jacobus Benthuys, 12 maerte 1729." 
Figuratieve kaart van Mariakerke. 12 maart 1729

1 blad

379 " Figurative kaert der prochie van Mariakerke, met alle haere 
straeten, weghen ende voetweghen, gemaekt ten verzoeke van 
Ferdinandus Augustyn De Brabander, over d'abdye van ste-Pieters 
neffens Gent, door Philippus Jacobus Benthuys, 12 maerte 1729" 
Figuratieve kaart van Mariakerke. 12 maart 1729

1 blad

380 " Figurative kaert van Wesbeke (gelegen ontrent de heerlykheyd 
van Vaernewyckte Mariakerke), dienende tot een different 
tusschen Jonckheer Jan Van Pamelen, in huwelyck hebbende 
Joncvr. Jaquelyne van Cauwerburg, weduwe van Jonckheer Charles 
de Gruterenheere van Meerekercke, Vaernewyck ende den bailliu 
van den Auderburg van Ghendt, door Buck". Figuratieve kaart van 
Mariakerke, opgemaakt door landmeter Buck. Juli 1577

1 blad

381 Figuratieve kaart van de heerlijkheden van Vaernewyck en 
Schaubrouck, gelegen buiten de Brugse poort. Figuratieve kaart 
van Mariakerke. [17de eeuw]

1 blad

382 Kaarten van de landgoederen Breebroek, Langebalke en 
Crommelee in Mariakerke. [1739]

2 bladen
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383 " Kaerte figurative van eene hofstede competerende het kapittel 
van Doornijck, en gelegen in de parochie van Meyghem, gemaekt 
door Carolus Benthuys." Figuratieve kaart van Meigem. 20 
september 1740

1 blad en 1 stuk

384 " Kaerte figurative van de even-renten aenkomende aen d'abdye 
van St-Pieters te Nazareth, besloten tusschen den Nazaretschen 
weg en de Magretstraete, jegens de heerlykheyd van den heer van
Rokelfing, gemaekt door Jan Bale,  gezworen landmeter te Gent." 
Figuratieve kaart van Nazareth. 1658

1 blad

385 "Kaerte figurative van landen gelegen te Nazareth, ontrent den 
Nazaretschen weg". Figuratieve kaart van Nazareth. 1658

1 blad

386 " Kaerte figurative van Geetschueren, enz. gelegen op het 
gescheede van Nazareth en Laethem". Figuratieve kaart van 
Nazareth en Sint-Martens-Latem. 1772

1 blad

387 " Kaerte figurative van verscheyde landen gelegen binnen de 
prochien van Nazareth en St-Martens Laethem, competerende de 
abdye van St-Pieters neffens Ghent, gemaekt ten verzoeke van 
Gudwald, abt van St-Pieters, door Maurus Clément". Figuratieve 
kaart van Nazareth en Sint-Martens-Latem. 7 juni 1784

1 blad

388 " Kaerte figurative van verscheyde landen gelegen binnen de 
prochien van Nazareth en St-Martens Laethem, competerende de 
abdye van St-Pieters neffens Ghent, gemaekt ten verzoeke van 
Gudwald, abt van St-Pieters, door Maurus Clément". Figuratieve 
kaart van Nazareth en Sint-Martens-Latem. 7 juni 1784

1 blad

389 " Kaerte figurative van Langevelt en Vlieghuyten". Figuratieve kaart
van Nazareth en Sint-Martens-Latem. [18de eeuw]

1 blad

390 " Kaerte figurative van het goed te Scheldevelde". Figuratieve kaart
van het Scheldeveld, dat toebehoorde aan de Gentse Sint-
Pietersabdij 3 april 1662

1 blad

391 Figuratieve kaart van het landgoed Scheldeveld, dat in 1772 
aangelegd en beplant werd. Het goed lag in Nazareth. 1772

1 blad
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392 Figuratieve kaart van het landgoed Scheldeveld, dat in 1772 
aangelegd en beplant werd. Het goed lag in Nazareth. 1772

1 blad

393 " Kaerte van het goed Scheldeveldbinnen de prochie van Nazareth,
competerende aen de exempte abdye van St-Pieters, gemaekt 
door Livinus Frans de Lantsheere." Kaart van Nazareth. 6 juli 1774

1 blad

394 " Kaerte figurative van het goed genaemd Scheldevelde, gelegen 
binnen de prochie van Nazareth, gemaekt ten verzoeke van 
Gudwalus Seigher, prelaet van St-Pieters, naer eene andere kaerte 
van Livinus de Landtsheere, van den jaere 1774, door A. Benthuys,
gezworen landmeter." Figuratieve kaart van Nazareth. 10 
december 1777

1 blad

395 " Figurative kaert van het goed te Scheldevelde, competerende de 
abdye van St-Pieters neffens Gent, gemaekt ten verzoeke van 
Gudwalus, abt derzelfde abdye, door M. Clement, 31 januari 1784."
Figuratieve kaart van Nazareth. 31 januari 1784

1 blad

396 Figuratieve kaart van het landgoed Scheldeveld, dat in 1772 
aangelegd en beplant werd. Het goed lag in Nazareth. [1785]

1 blad

397 " Kaerte van de afgelegen landen van Scheldevelde, door 
Landtsheere." Kaart van een landgoed in Nazareth, opgemaakt 
door Landtsheere. [18de eeuw]

1 blad

398 " Plan figuratif van vier partyen land, gelegen binnen den lande 
van Nevele, west van der kerke toebehoorende aan myne Ed. 
heeren Prost, Deken en kapittel van de kathedrale kerk van St- 
Baefs binnen Ghent." Figuratieve kaart van Nevele. [18de eeuw]

1 blad

399 " Kaerte figurative, vertoonende den eersten wyk van de 
verpachtighe der thienden, binnen de prochie van Oostakker, 
competerende het bisdom van Gent, gemaekt ten verzoeke van 
Ferdinand-Augustyn De Brabander, ontfanger van het voorzeyde 
bisdom, door Ph.-Jac. Benthuys, gezworen landmeter." Figuratieve 
kaart van Sint-Amandsberg. 28 maart 1731

1 blad

400 " Figurative kaert van de heerlykheyd van Meerhault, by 
Oostacker." Figuratieve kaart van Oostakker. [17de eeuw]

1 blad
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401 " Kaerte der goederen binnen Saffelare, competerende de pitancie 
van St-Pieters." Kaart van Zaffelare. 1744

1 blad

402 " Kaerte figurative der prochie van Saffelaere, verdeeld in 12 
wyken, door De Bock, balliu van Saffelaere." Kaart van Zaffelare. 
1745

1 blad

403 " Kaerte der parochie van Saffelaere waervan de thienden 
competerende zyn St-Pieters, gemaekt door Adrianusen Carolus 
Benthuys, gemaekt ten verzoeke van Philippe van den Bossche, 
ontfanger van het kapittel der exempte cathedrale kercke van St-
Baefs, en Damp Anselmus Balde, religieus en ontfanger der 
exempte abdye van St-Pieters neffens Gent." Kaart van Zaffelare. 5
augustus 1767

1 blad en 1 stuk

404 " Kaerte figurative daer by bethoont ende aengewesen wort den 
cours ende waterloop van sekere beke, kommende van de prochye
van St-Denys, en scheydende dezelfde prochie van Nazareth, 
gemaekt door Ryckewaert, ten verzoeke van J. Josyne van der 
Gracht, weduwe van d'heer Jan Stalins." Kaart van Sint-Denijs- 
Westrem en Nazareth. 1676

1 blad

405 " Kaerte figurative daer by bethoont ende aengewesen wort den 
cours ende waterloop van sekere beke, kommende van de prochye
van St-Denys, en scheydende dezelfde prochie van Nazareth, 
gemaekt door Ryckewaert, ten verzoeke van J. Josyne van der 
Gracht, weduwe van d'heer Jan Stalins." Kaart van Sint-Denijs- 
Westrem en Nazareth. 1676

1 blad

406 " Kaert van goederen gelegen ontrent St-Denys kerke." Kaart van 
Sint-Denijs-Westrem. Z.d.

1 blad

407 " Kaerte figurative van de heerlijkheyd van Overmeerschin 
d'Assels, Audenburg van Gent." Kaart van Sint- Denijs-Westrem. 1 
december 1774

1 blad

408 " Figurative kaert van het beloop van de heerlijkheyd van 
Zeeverghem, gemaekt ten verzoeke van de prost der exempte 
abdye van St-Pieters door Van Rechem Montaubois, 26 juli 1689." 
Kaart van Zevergem. 26 juli 1689

1 blad
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409 " Figurative kaert van het beloop van de heerlijkheyd van 
Zeeverghem, gemaekt ten verzoeke van de prost der exempte 
abdye van St-Pieters door Van Rechem Montaubois, 26 juli 1689." 
Kaart van Zevergem. 1689

1 blad

410 " Charta figurativa ofte descriptio geographica van de meeschen 
ende landen competerende het klooster van de Urbanisten, 
gheseydt de Rycke Claeren, in Ghent, gheleghen binnen de 
prochien van Seeverghem, Eecke, Vurste ende Melsen, ghemeten 
en gecharteert ten verzoeke van d'heer Ferdinand-Augustyn De 
Brabander, ontfanger van het voorschreven clooster door Philippe-
Jacobus Benthuys, ghesworen landtmeter, enz., 20 november 
1728." Figuratieve kaart van Zevergem, Eke, Vurste en Melsen. 10 
november 1728

1 blad

411 " Figurative kaert van alle landen ende bosschen, alsook eenige 
cheynsen langs de Bastelaer ende Meulenstraete, mistgaders de 
straeten ende toegangen alwaer de gemelde landen gebruykt 
worden, competerende het bisdom van Gent, gelegen binnen de 
prochie van Seveneecken, ende een deel op de prochie van 
Lokeren, daer men het noemd Drongen, gemaekt ten verzoeke van
Philippus Erardus Van der Noot, Bisschop van Gent, door Philippus-
Jacobus, en Carolus Benthuys, gezworen landmeters; geadmitteerd
in den Raede van Vlaenderen, 19 juny 1723." Figuratieve kaart van
Zeveneken en Lokeren. 19 juni 1723

1 blad

412 " Figurative kaert der prochie van Seveneecken, gelegen onder de 
heerlijkheid van St-Baafs, gemeten en gecarteerd ten verzoeke 
van Philippus-Erardus Van der Noot, bisschop van Gent, door 
Philippus-Jacobus Benthuys, 5 maerte 1725." Figuratieve kaart van 
Zeveneken. 8 maart 1725

1 blad

413 " Figurative kaert der prochie van Zeveneecken, gecopieerd uyt de
originele kaerte, gemaekt ten jaere 1727 door Philippe-Jacobus 
Benthuys, door den gezworen landmeter Carolus Benthuys, 27 
november 1766." Figuratieve kaart van Zeveneken. 27 november 
1766

1 blad

414 " Kaerte figuratieve van het goed aenhaende de aelmoessenie van 
St-Baefs, gelegen te Sleidingen in den wyk Volckenswege, gemaekt
door J. Bale, ten verzoeke van Jacques De Vos, ontfangher van de 
voornoemde aelmoessenye." Figuratieve kaart van Sleidinge. Juni 
1651
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1 blad

415 Figuratieve kaart van Sleidinge. Z.d.
1 blad

416 Figuratieve kaart van Sleidinge [17de eeuw]
1 blad

417 " Schets kaerte van eene hofstede ende differente partyen van 
lande ende bosschen, met naeme den Weirfstruyk gelegen binnen 
het kanton Slydinge, voortskomende van d'abdye van Looz, 
gemeten en opgenomen ter ordonnantie van de administrateurs 
van het departement van de Schelde, ingevolge den 14 artikel van 
den arrêté van het directorium exécutif van 11 pluviose vierde jaar
der Fransche République, door den gezworen landmeter Louis De 
Vreesetot Gend." Kaart van een goed in Sleidinge. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

418 Figuratief plan van een domeingoed in Zomergem. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

419 " Kaerte figurative der goederen van de PP. Chartreuzen, gelegen 
te Drongen, op Oostgaever, Bekerstraat en de Bourgoie, gemaekt 
ten versoeke van Dominicus Eeraert, prior der PP. Chartreuzen, 
binnen Gent, door Judocus de Deken, gezworen landmeter." 
Figuratieve kaart van onroerende goederen in Drongen. 14 oktober 
1747

1 blad

420 " Kaerte figuratieve der goederen competerende de PP. 
Chartreuzen, te Gent, gelegen te Drongen in de Hassels, gemaekt 
ten verzoeke van Dominicus Eeraert, prior der PP. Chartreuzen, 
door Judocus de Deken, gezworen landmeter." Figuratieve kaart 
van onroerende goederen in Drongen. 5 februari 1748

1 blad

421 " Kaerte figurative van de prochie van Wondelgem, met de 
pachtgoederen en beloopen van thienden toebehorende aen 
Viglius,van Zuichem, proost van de kathedrale kerk van St-Baefs, 
binnen Gent, gemaekt ten laste van den zelven Viglius, door Pieter 
de Buck, gezworen landmeter, en François Horenbault, 
kaertmaeker en schilder". Figuratieve kaart van onroerende 
goederen in Wondelgem, opgemaakt door Pieter De Buck en 
Francies Horenbault. April 1576

1 blad

422 " Figurative kaert vertoonende de situatie van eene straete 
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gheleghen binnen de prochie van Wondelgem, beginnende van 
aen de Waelbrugghe, jegens het gescheed van Evergemtot aen het
kapelleken, gemaekt ten verzoeke van Ferdinand Augustyn de 
Brabander, door Jacobus Benthuys, gezworen landmeter, 7 july 
1739." Figuratieve kaart van onroerende goederen in Wondelgem. 
7 juli 1739

1 blad

423 " Figurative kaert met de meerschen genoemd de Cappe, gelegen 
te Zwynaerde, gemaekt ten verzoeke van de gemeene gelanden, 
door Lieven van Thuyne, gezworen landmeter." Figuratieve kaart 
van weilanden in Zwijnaarde. 12 september 1608

1 blad

424 " Figurative kaert van twee hofstedekens, gelegen binnen de 
prochie van Zwynaerde, int geweste daerment noemt Hondelede, 
gemaekt den 21 october 1628, ten verzoeke van den heer 
Arsenius, abt van St-Pieters, door Lieven van Thuyne." Figuratieve 
kaart van twee hoeven in Zwijnaarde. 21 oktober 1628

1 blad

425 " Figurative kaert van goederen competerende aan de abdye van 
Ste-Pieters neffens Gent, gelegen binnen de prochie van 
Swynaerde, door Jan Baele, 1658." Figuratieve kaart van 
landgoederen in Zwijnaarde. 4 december 1658

2 bladen

426 " Kaerte figuratieve van de prochie en heerlykhede van 
Zwynaerde, gemaekt ten verzoeke van bailliu, burgemeester en 
schepenen, door Meysman." Figuratieve kaart van Zwijnaarde. 
1683

1 blad

427 " Kaerte figuratieve van de heerlykheyd ende parochie van 
Zwynaerde." Figuratieve kaart van Zwijnaarde. 1689

1 blad

428 " Figurative kaert vertoonende de preciese situatie van diversche 
straeten en wegen binnen de prochie van Swynaerde, naementlyk 
van het Doorestraetjen beginnende aen den heirweg van Gent 
naer Gavere, loopende langs den driesch, de Schelde, naer eene 
dreve, competerende d'abdye van St-Pieters, en eyndigende aen 
eene partye meersch, toebehorende aen gemelde abdye, gemaekt
ter requeste van J.B. De Smet, advokaet in den raed van 
Vlaanderen, door Philippus Jacobus Benthuys, 10 juli 1727." 
Figuratieve kaart van het stratennet van Zwijnaarde. 10 juli 1727

1 blad

429 " Project van plan voor het parck achter het kasteel van 
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Swijnaerde, door Colin. 1779." Ontwerpplan van een aan te leggen 
park in Zwijnaarde. 1779

1 blad

430 " Project van plan voor het parck achter het kasteelvan Swijnaerde,
door Colin. 1779." Ontwerpplan van een aan te leggen park in 
Zwijnaarde. 1779

1 blad

431 " Figurative kaerte van de Reymeire, en andere landen gelegen 
aen de Schelde, te Zwynaerde." Figuratieve kaart van 
landgoederen in Zwijnaarde. [17de eeuw]

1 blad

432 " Kaerte figurative van landen gelegen omtrent St-Eloois capelle, te
Zwijnaerde." Figuratieve kaart van landgoederen in Zwijnaarde. 
[18de eeuw]

1 blad

433 " Kaerte figurative van het Land van Waes, opgedragen aen den 
balliu en schepenen van den landen gemaekt door Van Landegem."
Figuratieve kaart van het Land van Waas. [1651]

1 blad

434 " Figurative kaert van 't Land van Waes ende Hulster 
Ambachtalsmede de rivier de Schelde, door Pieter Verbist, 1656." 
Figuratieve kaart van het Land van Waas. 1656

1 blad

435 Kaart van het Land van Waas. 1706
1 blad

436 Kaart van het Land van Waas. 1706
1 blad

437 " Extrait uyt zekeren kaerte figuratieve van den Lande van Waes, 
gemaekt ten verzoeke van het hoofdcollegie van den Lande van 
Waes, by Christ. Manderscheidt, ten jare 1713, waerin aengewezen
worden de aude limiet-scheydingen van den zelven landen, aug. 
1735". Kopie van een figuratieve kaart van het Land van Waas. 9 
augustus 1735 (kopie van een kaart van 1713)

1 blad

438 " Extrait uyt zekeren kaerte figuratieve van den Lande van Waes, 
gemaekt ten verzoeke van het hoofdcollegie van den Lande van 
Waes, by Christ. Manderscheidt, ten jare 1713, waerin aengewezen
worden de aude limiet-scheydingen van den zelven landen, aug. 
1735". Kopie van een figuratieve kaart van het Land van Waas. 9 
augustus 1735 (kopie van een kaart van 1713)
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1 blad

439 " Figurative kaert van landen gelegen tusschen Beveren, Vracene, 
St-Gilles en Verrebrouck". Figuratieve kaart van goederen in 
Beveren, Vrasene, Sint-Gillis en Verrebroek. Z.d.

1 blad

440 " Kaerte figurative van den nieuwen polder van Calloo, begrypende
de oude polders van Ste-Anna, St- Nikolaes, Aendorp, Verrebrouck, 
Ketenisse, gemaekt ten verzoeke van den heer prelaet van de 
abdye van St-Pieters neffens Gent, door Ad. Vinalmont, gezworen 
landmeter te Kieldrecht, en gecopieerd in den jaere 1654, door Jan 
Bale". Figuratieve kaart van Kallo. 29 juni 1653

1 blad

441 " Kaerte figurative van den nieuwen polder van Calloo, begrypende
de oude polders van Ste-Anna, St- Nikolaes, Aendorp, Verrebrouck, 
Ketenisse, gemaekt ten verzoeke van den heer prelaet van de 
abdye van St-Pieters neffens Gent, door Ad. Vinalmont, gezworen 
landmeter te Kieldrecht, en gecopieerd in den jaere 1654, door Jan 
Bale". Figuratieve kaart van Kallo, opgemaakt door Jan Bale. 24 juli 
1655 (kopie van een kaart van 29 juni 1653)

1 blad

442 " Kaerte figuratieve van Calloo, Doel, Aendorp, Antonius-Polder, 
Verrebrouck, St-Anna-Polder, Beveren-Casteel, Kieldrecht". 
Figuratieve kaart van de omgeving van Kallo. [16de eeuw]

1 blad

443 " Kaerte figuratieve van de twee parochiën Calloo en Verrebrouck, 
getrokken uyt de kaert van 't Land van Waes, gemeten door van 
Landegem, 1718, opgemaekt door Manderscheidt, 1720, en 
gecopieerd door Vanderspriet, 1765". Figuratieve kaart van Kallo 
en Verrebroek. 1765 (kopie van een kaart van 20 januari 1713)

1 blad

444 " Kaerte figuratieve van de twee parochiën Calloo en Verrebrouck, 
getrokken uyt de kaert van 't Land van Waes, gemeten door van 
Landegem, 1718, opgemaekt door Manderscheidt, 1720, en 
gecopieerd door Vanderspriet, 1765". Figuratieve kaart van Kallo 
en Verrebroek. 1765 (kopie van een kaart van 20 januari 1713)

1 blad

445 " Kaerte figurative van sommige stucken land gelegen binnen de 
prochie van Kemseke, in de Cluyse Gaevers, in den keer van de 
Coolshouckstraete, door J. Van Goethem, 6 meye 1724". 
Figuratieve kaart van Kemzeke. 6 mei 1724

1 blad
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446 " Figurative kaert van goederen gelegen te Kemseke omtrent de 
vaert van Hulst naer Gent". Figuratieve kaart van Kemzeke. Z.d.

2 bladen

447 " Brouillon van een deel van Kieldrecht, den Doel, St-Anthone, 
Aendurp, etc". Kaart van de streek van Kieldrecht en Doel. [16de 
eeuw]

1 blad

448 " Kaerte figuratieve van de Dycaege van Kieldrecht, Vracene en 
Verrebroeck, te weten de landen die gelegen zyn op 's Conyncx 
Bodem, opgemaekt den 14 juny 1662, door Anthone van 
Landegem, gecollationneerd, den 17 februari 1684, door den 
gezworen landmeter J. Van Bouchaute". Figuratieve kaart van de 
streek rond Kieldrecht. 17 februari 1684 (kopie van een kaart van 
14 juni 1662)

1 blad

449 " Concept der aenstaende dykagie van Kieldrecht, groot 2400 
gemeten, nu Arembergpolder". Kaart van Kieldrecht. [18de eeuw]

1 blad

450 " Kaerte figurative van de aude polders van Ste-Anna, Aendorp, 
St.-Anthonis, Kieldrecht, Aremberg, enz. gemaekt door Baudewyn 
Speelman, den 23 september 1703, naer eene aude caerte van 
1574". Figuratieve kaart van Kieldrecht. 23 september 1703

1 blad

451 " Figurative kaert van de polders gelegen omtrent Kieldrecht". 
Figuratieve kaart van de polderstreek rond Kieldrecht. Z.d.

1 blad

452 " Figurative kaert van alle de hofsteden, landen, bosschen ende 
meerschen, competerende Mevrouwe Juliane de Gruuter, abdesse 
van Nieuwenbossche binnen Gent, gelegen binnen de prochie van 
Lokeren, lande van Waes, gemaekt ten verzoeke van Ferdinand-
Augustyn De Brabander, ontfanger van de gemelde abdye, door 
Philippus Benthuys, gezworen landmeter, 16 january 1715". 
Figuratieve kaart van onroerende goederen in Lokeren. 16 januari 
1715

1 blad

453 " Figurative kaert van de geheele prochie van Lokeren, met alle 
haere straeten, wegen ende voetwegen, enz., gemaekt ten 
verzoeke van het bisdom van Gent ende het kapittel van Doornyk, 
d'abdyen van Baudeloo ende Nieuwenbossche, door Karolus 
Benthuys, gezworen landmeter geadmitteerd by den Raede van 
Vlaanderen, volgens de aenwyzinge van Joos Jacobsende Joos Van 
Nieuwenhuyse". Figuratieve kaart van Lokeren. 20 januari 1742
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1 blad

454 " Kaert van goederen gelegen te Lokeren en Dackenam". Kaart van
Lokeren en Daknam. Z.d.

1 blad en 1 stuk

455 " Kaerte figurative van de landen competerende d'abdy van St-
Pieters gelegen in de prochie van Moerbeke, in 't quartier genoemd
de Moer ofte Kruys straete, gemaekt door J.-B. Appe". Figuratieve 
kaart van Moerbeke. Januari 1630

1 blad

456 " Kaerte figurative van de prochie van Moerbeke, gecopieert ten 
verzoeke van Joannes Baptiste De Block, ontfanger van het kapittel
van het bisdom van Doornyck, door Philippus-Jacobus Benthuys, 
naer eene andere kaert door J. Van Landegem, berustende in de 
abdye van Baudeloo, dewelke den zelfden Landegem den 11 
augusty 1710, gecompieert heeft uyt de originale kaerte van C. 
Lippens". Figuratieve kaart van Moerbeke. 27 september 1725 
(kopie van een kaart van 29 augustus 1679)

1 blad

457 " Figurative kaert van Moerlee, St-Pieterslee, St-Pieters Heye, enz". 
Figuratieve kaart van plaatsen in Moerbeke. [17de eeuw]

1 blad

458 " Kaerte figuratieve van de gronden van het Bisdom van Gent, te 
Wulfsdonckbinnen de prochie van Moerbeke, in den lande van 
Waes, door Fr. Horenbault". Figuratieve kaart van Moerbeke. 1576

1 blad

459 Figuratieve kaart van de heerlijkheid Wulfsdonk, heerlijkheid van 
het bisdom van Gent, gelegen in Moerbeke. [17de eeuw]

1 blad

460 " Figurative kaert van de gronden van het bisdom van Ghendt, te 
Wulfsdonck, binnen de prochie van Moerbeke in den lande van 
Waes ende alle zyne meerschen". Figuratieve kaart van de 
heerlijkheid Wulfsdonk, heerlijkheid van het bisdom van Gent, 
gelegen in Moerbeke. [18de eeuw]

1 blad

461 " Kaerte figuratieve van de prochie van St-Gillis, met alle haere 
straeten, wycken ende meeste vermaerde waterlopen, mits oock 
waer de prochiën van malcander scheiden, de thienden 
toebehoorende den prelaet van St-Pieters, tot Ghendt, het kapittel 
van Doornyk en de abdye van Baudeloo. Gecollationeert jeghens 
d'originele kaerte figuratieve, berustende ter greffie van den 
geestelyken hove des bisdoms van Ghendt, door Leersnyder". 
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Figuratieve kaart van Sint-Gillis-Waas. 1614
1 blad

462 " Kaerte figuratieve van de prochie van St-Gillis, met alle haere 
straeten, wycken ende meeste vermaerde waterlopen, mits oock 
waer de prochiën van malcander scheiden, de thienden 
toebehoorende den prelaet van St-Pieters, tot Ghendt, het kapittel 
van Doornyk en de abdye van Baudeloo. Gecollationeert jeghens 
d'originele kaerte figuratieve, berustende ter greffie van den 
geestelyken hove des bisdoms van Ghendt, door Leersnyder". 
Figuratieve kaart van Sint-Gillis-Waas. 1614

1 blad

463 " Kaerte ende metinge van den nieuwe gedyckten polder van St-
Gilles, inbegrepen in den polder van Verrebroecken Vracenen. 
Gemeten in den jaere 1618 door J. Burgheren Hendr. De Puttere". 
Kaart van Sint-Gillis-Waas. 1618

1 blad

464 " Kaerte ende metinge van den nieuwe gedyckten polder van St-
Gilles, inbegrepen in den polder van Verrebroecken Vracenen. 
Gemeten in den jaere 1618 door J. Burgheren Hendr. De Puttere". 
Kaart van Sint-Gillis-Waas. 1618

1 blad

465 " Kaerte van de dyckagie van St-Gillis, gemaekt door Jan van 
Wynberghe, den 19 juli 1634". Kaart van de polderstreek rond Sint-
Gillis-Waas. 19 juli 1634

1 blad

466 " Kaerte figurative van de thienden gelegen te St-Gillis". 
Figuratieve kaart van Sint-Gillis-Waas. 1634

1 blad

467 " Kaerte figurative der goederen competerende d'abdy van St-
Pieters in de parochie van St-Gillis, gemaekt door J. Bale, gezworen
landmeter der stede van Gent,  ten beleede van Pieter van 
Goethem, Jan Noensende Jan van Duyse". Figuratieve kaart van 
Sint-Gillis-Waas. Juni 1651

1 blad

468 " Kaerte figuratieve der jaerlyks chyns, geldende landen, gelegen 
in de Polders, den Rooden moer, St-Gillis Brouck, en dykagie van 
Kieldrecht, (St-Pieters), gemaekt door J.F. Manderscheidtten 
verzoeke van den prelaet der abdye van St-Pieters, neffens Gent, 
en ter aenwyssinge van Guillelmus de Munck, ontfanger, naer eene
oude cheyns kaert gemaekt door Jan Bale,  ten jaere 1651". 
Figuratieve kaart van Sint-Gillis-Waas. 5 december 1739

1 blad
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469 " Plan van de gelegendheyd van het Cluysen hof, gelegen binnen 
de prochie van St-Gillis in den lande van Waes, gemaekt door J.F. 
Maes". Kaart van Sint-Gillis-Waas. 20 juni 1767

1 blad

470 " Plan van de gelegendheyd van het Cluysen hof, gelegen binnen 
de prochie van St-Gillis in den lande van Waes, gemaekt door J.F. 
Maes". Kaart van Sint-Gillis-Waas. 20 juni 1767

1 blad

471 " Figurative kaert van de goederen toekomende de abdye van St-
Pieters, neffens Gendt, gelegen, binnen de prochie van St-Gillis, 
land van Waes, in den Rooden Moer, St-Gillis Brouck, Cluysen hofen
den Stroopers polder, gemaekt naer eene oude kaerte van 1651, 
van Jan Bale, door J.B. Manderschaidten J.A. Reyniers, gezworen 
landmeters, 17 october 1769". Figuratieve kaart van Sint-Gillis-
Waas. 17 oktober 1769

1 blad

472 " Figurative kaert van het goed, genaemd Cluysenhof, 
toebehoorende aen de abdy van St-Pieters neffens Gent". 
Figuratieve kaart van Sint- Gillis-Waas. [18de eeuw]

1 blad

473 " Kaerte ofte geographische verthooninghe van alle de gronden 
waerop de abdye van Nieuwenbossche in Gent het reght van 
thienden heeft, gelegen binnen de prochie van Sint Niklaas ende 
ten deele de prochie van Belsele, lande van Waes, gecopieerd uyt 
seker kaerte figurative hanghende in het landthuys van het selve 
Sinte Nicolaeys, en thoonende de gheheele prochie ende het deel 
van Belseele oock gecopieerd uyt de prochie caerte van het zelve 
Belseele, door Carolus Bentuys, gezworen landmeter, geadmitteert
by hooghe ende moghende heeren van den Raede in Vlaanderen". 
Kaart van Sint-Niklaas en Belsele. 26 juni 1749

1 blad

474 " Figurative kaert van goederen gelegen te Sinay, ontrent de 
Moervaert". Figuratieve kaart van Sinaai. Juni 1639

1 blad

475 " Kaerte figurative van al het land gelegen binnen de prochie van 
Themsche, toebehorende aen de abdye van Ste-Pieters neffens 
Gent, gemeten door Jeremias Semeelen". Figuratieve kaart van 
Temse. 1634

1 blad

476 " Caerte figurative vertoonende de landen gelegen binnen de 
Burgt, prochie ende heerlykheyd van Themsche competerende 
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d'abdye van Ste-Pieters neffens Gent, gecopieerd den 26 april 
1763, door J.A Reynier, uyt de caerte figurative gemaekt door 
Jeremias Semeelen, gezworen landmeter, volgens zyne akte 
declaratie onder de selve kaerte staende, de anno 1634". 
Figuratieve kaart van Temse. 26 april 1763 (kopie van een kaart 
van 1634)

1 blad

477 " Kaerte figurative van verscheyde partyen zaeyland, 
competerende de kappellanie van onze Lieve Vrauwe van 
Themsche, gemaekt ten verzoeke van Philippe François Van den 
Bossche, als magtig over den heer graeve de Nobli, presbyter, 
kapellaen van de zelve kappellenie, door Karolus Benthuys, 
gezworen landmeter, geadmitteerd by den Raede van Vlaenderen".
Figuratieve kaart van Temse. 12 december 1769

1 blad

478 " Kaerte figurative van de heerlykheyd Petance, serterende onder 
de Burght en de heerlykheyd van Temsche". Figuratieve kaart van 
Temse. [18de eeuw]

1 blad

479 " Figurative kaert van goederen gelegen te Vrasene, 
competerende de exempte abdye van Ste-Pieters, neffens Gent, 
gemaekt ten verzoeke van den abt van gemelde abdye, door J.B. 
Manderschaidt, tot Ste.-Nikolaes, 5 december 1739". Figuratieve 
kaart van landerijen in Vrasene. 5 december 1739

1 blad

480 " Kaerte figuratieve van de dikagien van Vracene en Hoog-
Verrebroek, gemaekt door Hendrick de Puttere, gezworen 
landmeter". Figuratieve kaart van Vrasene en Verrebroek. 22 
augustus 1618

1 blad

481 " Figurative kaert der prochien van Vracenen, Kieldrecht en 
Verrebroeck, aenwyzende dezelver gescheeden". Figuratieve kaart 
van Vrasene, Kieldrecht en Verrebroek. 1655

1 blad

482 " Figurative kaert van eenige landen gelegen te Vrasene, in de 
wyken genoemd den leegen Triest en het Rielant gemaekt ten 
verzoeke van den prelaet der exempte abdye van St-Pieters 
neffens Gent, door J.B. Manderschaidt, te St. Nicolaes". Figuratieve 
kaart van Vrasene. 8 december 1739

1 blad

483 " Kaerte figuratieve der prochie en heerlykheyd van Berleire, 
gecopieerd door Ph.-Jac. Benthuys, ten verzoeke van P. De Wilde, 
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pastor derzelfde prochie, naer eene andere kaert gemaekt ten 
jaere 1676 door P. Meysman, ten verzoeke van Jan Baptiste De 
Block, als ontfanger van het kapittel van Doornyk". Figuratieve 
kaart van Berlare. 27 juli 1725 (kopie van een kaart van 1676)

1 blad

484 " Figurative kaert van den polder van Weert, gelegen ontrent 
Bornhem". Figuratieve kaart van Bornem. [17de eeuw]

1 blad

485 " Figurative kaert der thienden in Hamme en Moessche, en van de 
Scheldevan aen Dry Goeten tot aen de oude Schelde, door J.-C. 
Van Lyere". Figuratieve kaart van Hamme en het gehucht Moes. 
[17de eeuw]

1 blad

486 " Kaerte of descriptie figurative van de prochie van Moesche, int 
landt van Dendermonde, metter distinctie ofte onderscheyd van 
den thienden derzelfver prochie, daeraf in de hooge thienden 
competeerd Mynheere Bisschop van Ghendt, als heere van Ste-
Baefs, enz. door Petrus Bucken Franciscus Horenbault". Figuratieve
kaart van Moerzeke. 1571

1 blad

487 " Figurative kaert van landen gelegen te Moorsel". Figuratieve 
kaart van Moorsel. [18de eeuw]

1 blad

488 " Figurative kaert van landen gelegen te Moorsel". Figuratieve 
kaart van Moorsel. [18de eeuw]

1 blad

489 " Kaerte figurative van bosschen competerende de abdye van 
Afflighem, gemaekt ten verzoeke van de heeren Burgemeester 
ende schepenen der prochie van Moorsel, door E.-G. De Coster, en 
J.-B. Peelman, ter aenwyzinge van Joannes Cooreman, schepenen, 
Philips Collier, officier, en Bruno D'haen, insgelyks officier van 
Moorsel". Figuratieve kaart van Moorsel. 19 december 1778

1 blad

490 " Figurative kaert der prochie van Overmeere, lande van 
Dendermonde, gemaekt ten verzoeke van Philippus Erardus Van 
der Noot, bisschop van Gent, door Philippus Jacobus Benthuys; vry 
ende gezworen landmeter geadmitteerd door den raed van 
Vlaenderen". Figuratieve kaart van Overmere. 1726

1 blad

491 " Figurative kaert van goederen, genaemt 't abt goed, gelegen 
ontrent Uytbergen". Figuratieve kaart van Uitbergen. [17de eeuw]
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1 blad

492 " Figurative kaert van verscheydene partyen land gelegen ontrent 
den Couter weg te Wetteren". Figuratieve kaart van landgoederen 
in Wetteren. 1734

1 blad

493 Kaart van de genationaliseerde onroerende goederen die aan de 
vroegere abdij van Anchin te Aaigem toebehoorden. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

494 " Figuratif plan van eene hofstede gelegen te Bottelaere by de 
kerk, gemaekt ten verzoeke van den eerw.heer prelaat van Ste-
Pieters, door P.D. Wildeen L.F. de Landsheere, respectivelyk te 
Gontrodeen te Landscauter". Figuratieve kaart van een hoeve in 
Bottelare. 28 maart 1770

1 blad

495 Kaart van de landgoederen, de bossen en de akkers van het 
vroegere karmelietenklooster van Bottelare in de parochies 
Bottelare en Munte, opgemaakt op 3 december 1799 op vraag van 
de administratie van het Scheldedepartement, door Spanoghe en 
de Keyzer. 3 december 1799 (12 frimaire VII)

1 blad

496 " Kaerte ende descriptie figurative van den legher ende beloope 
van de thienden van St. Denys Bouckele, mitsgaders den landen 
op Bouckele gelegen, toebehoorende myner Eerweerdigen Heeren 
proost Deken ende kapittel van der kathedrale kercke van St-
Baefs, binnen Ghendt, gemaekt in mey en juny 1576, door Pieter 
de Buck, gezworen landmeter, en François Horenbault". Figuratieve
tiendenkaart van Sint-Denijs-Boekel. 3 december 1799 (12 frimaire 
VII)

1 blad

497 " Figurative kaert van de situatie, groote ende gelegendheyd van 
eene party land competerende de exempe abdye van Ste-Pieters, 
nevens Gent, gelegen binnen de prochie van Deftinghe, by den 
windmolen, genaemd de vyf dag wand, door Pieter Joannes Van 
Damme, gezworen landmeter". Figuratieve kaart van een 
onroerend goed in Deftinge. 13 augustus 1770

1 blad

498 " Kaerte figurative van 't hof te Muysenholle, op de prochie van 
Deftinghe, by Geerardsberghen". Figuratieve kaart van een 
onroerend goed in Deftinge. 1771

1 blad
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499 Kaart van de genationaliseerde onroerende goederen van de 
vroegere abdij van Anchin in Dikkelvenne, getekend op vraag van 
de administratie van het Scheldedepartement. [eind 18de eeuw]

1 blad en 1 stuk

500 " Kaerte figurative van de goederen van de abdye van Eenaeme, 
gelegen in de prochien van Etichove, Eenaeme, de heerlykheden 
La Deuze, Marcke, Pheenes, Kerkem, Borght, Overmaelsackeen 
Volkeghem, door Jan Bale". Figuratieve kaart van landgoederen in 
Ename en Etikhove. 1641

1 blad

501 Kaart van de genationaliseerde onroerende goederen in Erwetegem
van de vroegere Franse abdij van Mont-Saint-Martin, getekend op 
vraag van de administratie van het Scheldedepartement. [eind 
18de eeuw]

1 blad

502 Kaart van de genationaliseerde onroerende goederen in Erwetegem
van de vroegere Franse abdij van Mont-Saint-Martin, getekend op 
vraag van de administratie van het Scheldedepartement. [1796]

1 blad

503 " Kaerte figurative van het pachthof ende heerlykhede genaemt ter
Herpen, gelegen in het Land van Aelst, binnen de prochien van St-
Lievens-Essche ende Herzeele, aenkomende d'exempte abdye van 
St-Pieters nevens Ghendt, ghemeten ende ghelineert by wylen 
Pieter Van Thuyne, waernaer deze gemaekt is ende ten deele by 
my onderschreven P. Rykewaert, gezworen landmeter, ten 
verzoeke van den Eerw. Heere Amandus, abt ende prelaet van de 
voornoemde abdye, ten betooge van Jooris Van den Bossche, Fr.-
Janende Joos Van den Bossche, Frans Gillis, officier van deze 
heerlykhede". Figuratieve kaart van Sint-Lievens-Esse en Herzele. 
14 oktober 1673

1 blad

504 " Kaerte figurative van het pachthof ende heerlykhede genaemt ter
Herpen, gelegen in het Land van Aelst, binnen de prochien van St-
Lievens-Essche ende Herzeele, aenkomende d'exempte abdye van 
St-Pieters nevens Ghendt, ghemeten ende ghelineert by wylen 
Pieter Van Thuyne, waernaer deze gemaekt is ende ten deele by 
my onderschreven P. Rykewaert, gezworen landmeter, ten 
verzoeke van den Eerw. Heere Amandus, abt ende prelaet van de 
voornoemde abdye, ten betooge van Jooris Van den Bossche, Fr.-
Janende Joos Van den Bossche, Frans Gillis, officier van deze 
heerlykhede". Figuratieve kaart van Sint-Lievens-Esse en Herzele. 
14 oktober 1673

1 blad
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505 " Figurative kaert van het pachthof ende heerlykheyd genaemd ter
Herpen, gelegen in het land van Aelst binnen de prochie van Ste-
Lievens-Essche ende Herzeele, aenkomende d'exempte abdye van 
Ste-Pieters nevens Gent, gemeten door Lieven Van Thuyne,en 
gecopieerd door Pieter Ryckewaert, gezworen landmeter, ten 
verzoeke van Amandusabt van de voornoemde abdye, ten betooge
van Jooris Van den Bossche, filius Jans, ende Joos Van den Bossche,
filius Gillis officier dezer heerlykheyd". Figuratieve kaart van Sint-
Lievens-Esse en Herzele. 15 oktober 1673

1 blad

506 " Kaerte figuratieve der goederen toebehoord hebbende het 
gesupprimeerd klooster van Galileen en gelegen onder Etichove, 
land van Aelst, gemaekt door Adr. Fr. Benthuys, gezworen 
landmeter, ten verzoeke van Vaernewyck de Belleghem, als 
administrateur der goederen aen het zelve klooster gecompeteerd 
hebbende". Figuratieve kaart van landgoederen in Etikhove, die 
toebehoorden aan het klooster van Galilea. 25 april 1785

1 blad

507 " Figurative kaerte van landen gelegen te Gentbrugghe, waerop de
abdye van Sinte Pieters de thiende is heffende". Figuratieve kaart 
van landgoederen in Gentbrugge. [18de eeuw]

1 blad

508 " Kaerte figurative van het gescheet van Gentbrugge en Ledeberg".
Figuratieve kaart van de grens tussen Gentbrugge en Ledeberg. 
[18de eeuw]

1 blad

509 " Kaerte figurative van het gescheet van Gentbrugge en Ledeberg".
Figuratieve kaart van de grens tussen Gentbrugge en Ledeberg. 
[Z.d.]

1 blad

510 Kaart van de onroerende goederen in Kerksken die in het bezit 
waren van de nationale domeinen, getekend op vraag van de 
administratie van het Scheldedepartement. [eind 18de eeuw]

1 blad

511 Kaart van een deel van Ledeberg. [eind 16de eeuw-begin 17de 
eeuw]

1 blad

512 " Figuratieve kaert van het bescheed van Ledeberg ende prochie 
van Gentbrugge onder het land ende baronnye van Rode, gemaekt
ten verzoeke van de heer prelaet van St-Pieters neffens Gent als 
heere van de heerlykheyd van Ledeberg, door Jan Van Bouchaut, 
gezworen landmeter, 17 december 1661". Figuratieve kaart van de 
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grens tussen Gentbrugge en Ledeberg. 17 december 1661
1 blad

513 " Figuratieve kaert van het bescheed van Ledeberg ende prochie 
van Gentbrugge onder het land ende baronnye van Rode, gemaekt
ten verzoeke van de heer prelaet van St-Pieters neffens Gent als 
heere van de heerlykheyd van Ledeberg, door Jan Van Bouchaut, 
gezworen landmeter, 17 december 1661". Figuratieve kaart van de 
grens tussen Gentbrugge en Ledeberg. 17 december 1661

1 blad

514 " Kaerte figuratieve van alle huysen, meulens, enz. toebehoorende 
aen de heerlijkheyd van St-Pieters-Lede, gezeyd Ledeberg, buyten 
de Keizerpoort en de St-Lievenspoort, van Gent, copie gemaekt 
door Carolus Benthuys, naer eene oude originele schetse, 
geformeerd door Jan Van Bouchauteen Maximiliaen Reynacx, 
beyde gezworen landmeters". Figuratieve kaart van Ledeberg. 28 
juni 1747 (kopie van een kaart van 1691)

1 blad

515 " Figurative kaert van de prochie van Ledeberg, gecopieerd uyt de 
originele schetse ofte veldt cladde, gemaekt ende geformeert door
Jan Van Bochauteende Maximilaen Reynax, volgens d'acte staende 
op de kaerte boucken berustende ten stadhuyse dezer stad Gent, 
onderteekend ten jaere 1692, door Carolus Bentuys, 1747, ter 
interventie van Jan De Buck, balliu van hetzelve Ledeberg". 
Figuratieve kaart van Ledeberg. 28 juni 1692

1 blad

516 " Figurative kaert van Ledeberg, en van de thienden gelegen te 
Gentbrugghe, competerende de abdye van St-Pieters, gemaekt ten
verzoeke van d'heer Ferdinandus-Augustyn De Brabander, door 
Philippus Benthuys, gezworen landmeter, 21 july 1717". Figuratieve
kaart van Ledeberg. 21 juli 1717

1 blad

517 " Figurative kaert van Ledeberg, en van de thienden gelegen te 
Gentbrugghe, competerende de abdye van St-Pieters, gemaekt ten
verzoeke van d'heer Ferdinandus-Augustyn De Brabander, door 
Philippus Benthuys, gezworen landmeter, 21 july 1717". Figuratieve
kaart van Ledeberg. [21 juli 1717]

1 blad

518 " Kaerte figurative van de thiende der prochie van Letterhouthem, 
lande van Aelst, competerende de exempte abdye van St-Pieters 
nevens Gend, gemeten ten verzoeke van d'heer Ferdinand-
Augustyn De Brabander, over de voornoemde abdye, door Phil. Jac.
Benthuys. Gelijmd op linnen". Figuratieve tiendenkaart van 
Letterhoutem. 24 december 1750
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1 blad

519 " Kaerte figurative van de thiende der prochie van Letterhouthem, 
lande van Aelst, competerende de exempte abdye van St-Pieters 
nevens Gend, gemeten ten verzoeke van d'heer Ferdinand-
Augustyn De Brabander, over de voornoemde abdye, door Phil. Jac.
Benthuys. Gelijmd op linnen". Figuratieve tiendenkaart van 
Letterhoutem. 24 december 1750

1 blad

520 " Kaerte figurative van de landen, hofsteden, bossche,, enz. 
gelegen binnen de prochie van Meirelbeke in den wyk genaemd de
Montoije, van d'eene zijde komende by de kerke tot jegens de 
Meirelbeekstraete, gemaekt den 21 october 1730, door Philippus-
Jacobus Benthuys, ten verzoeke van de administrateurs der 
exempte abdye van St-Pieters neffens Gent". Figuratieve kaart van 
Merelbeke. 21 oktober 1730

1 blad

521 " Kaerte figuratieve van de thienden der prochie van Meirelbeke, 
competerende de exempte abdye van St-Pieters neffens Gent, 
gemaekt ten versoeke van d'heer Ferdinand-Augustin De 
Brabander, over de voorschreven abdye, door Phil.-Jacob. 
Benthuys, gezworen landmeter te Gent". Figuratieve tiendenkaart 
van Merelbeke. 24 oktober 1732

1 blad

522 " Figurative kaert van de heerlykheyd van Crombrugghe, 
afgemeten ende ghecarteert door Meester Joos De Poortre, 
gezworen landmeter van den Raede van Vlaenderen". Figuratieve 
tiendenkaart van Merelbeke. 20 oktober 1670

1 blad

523 " Kaerte figuratieve van de heerlijkheyd van Crombrugghe, 
gelegen binnen de prochie van Meirelbeke, competeerende de 
abdye van St-Pieters neffens Gent, gemaekt ten verzoeke van 
Augustinus Van Der Meulen, prost van dezelve abdye, door 
Ryckewaert". Figuratieve kaart van Merelbeke. 22 juni 1676

1 blad

524 " Figurative kaerte van de heerlijkheid van Crombrugghe, gelegen 
binnen de prochie van Meirelbeke". Figuratieve kaart van 
Merelbeke. [17de eeuw]

1 blad

525 " Figurative kaerte van St-Eloy in Merelbeke". Figuratieve kaart van
Merelbeke. [18de eeuw]

1 blad
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526 " Figurative kaert van zekere goedynghen toebehoorende d'abdye 
ende almoessenye des Cloosters van Eenaeme,gelegen binnen de 
prochien van Nederbrakel, Elst, en Segelsem, gemeten door 
Melchior Wytens, gesworen landmeter te Audenaerde, den 16 
meye 1641". Figuratieve kaart van onroerende goederen in 
Nederbrakel, Elst en Zegelsem. 16 mei 1641

1 blad

527 " Figurative kaerte van eenige landen, gelegen op de jurisdictie 
van Ninove en Ockegem, toebehorende aen het klooster van Ste-
Cornelis, neffens Ninove, gemaekt door Philips de Dyn, gezworen 
landmeter by de aerthertoge geadmitteert. 1621". Figuratieve 
kaart van onroerende goederen in Ninove en Okegem, opgemaakt 
door Philips De Dijn, landmeter. 1621

1 blad

528 " Kaerte figuratieve der goederen der paters Chartreuzen van 
Gent, gelegen in de parochie van Pollaere, land van Aelst, gemaekt
door G. De Deken, gezworen landmeter van den souverynen read 
van Braband". Figuratieve kaart van onroerende goederen in 
Pollare. 7 november 1749

1 blad

529 " Kaerte figurative van eenige landen gelegen op den Correel 
kauter te Sarlardingen, land van Aelst, belast met den neghensten 
schoof aen de almoessenye der exempte abdye van Ste- Pieters, 
neffens Ghendt, gemaekt door Pieter Joannes Van Damme". 
Figuratieve kaart van onroerende goederen in Zarlardinge. 11 
maart 1767

1 blad
Niet raadpleegbaar

530 " Figuratiekaarte van de prochie van Smerrebbe, in het land van 
Aelst, gemaekt door Philips de Dyn, ten verzoeke van den baron 
van Boelaere". Figuratieve kaart van het gehucht Smeerebbe in 
Smeerebbe-Vloerzegem. 27 september 1638

1 blad

531 " Kaerte figurative van de beplante wegen op Smeerebbe, gemaekt
ten verzoeke van den heer Baron van Boelaere, door Jan Bale". 
Figuratieve kaart van een deel van het gehucht Smeerebbe in 
Smeerebbe-Vloerzegem. 14 december 1650

1 blad

532 " Figuative kaert van de situatie ende gelegendheyd van de 
Heirbaene, leydende van de stad Geeraerdsbergen naer Aelst, 
loopende door de prochie van Smeirhebbe, alwaer van wedere 
zyds geland ligt d'abdye van Ste-Pieters neffens Gent, gemaekt 
den 28 juli 1764, ten verzoeke van Judocus Rollier, pachter der 
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voornoemde abdye van Ste-Pieters in het hof van Smeirebbe, door 
P.-J. Van Damme". Figuratieve kaart van een deel van het gehucht 
Smeerebbe in Smeerebbe-Vloerzegem. 28 juli 1764

1 blad

533 " Plan van de situatie ende gelegendheid van een hof ende 
boomgaert, gestaen ende gelegen binnen de prochie van 
Smeirebbe, genoemd 't hof 't Smeirebbe, competerende d'abdye 
van Ste- Pieters, neffens Gent". Figuratieve kaart van een hoeve in 
het gehucht Smeerebbe in Smeerebbe-Vloerzegem. [1764]

3 bladen

534 " Figurative kaert van het hof te Berchem gelegen binnen de 
prochie van Smeerebbe, aencommende de exemte abdye van Ste-
Pieters, neffens Gent, gemeten door J.-B. Van der Massen, den 14 
september 1790". Figuratieve kaart van een landgoed in het 
gehucht Smeerebbe in Smeerebbe-Vloerzegem. 14 september 
1790

1 blad

535 " Figurative kaert van het hof te Berchem gelegen binnen de 
prochie van Smeerebbe, aencommende de exemte abdye van Ste-
Pieters, neffens Gent, gemeten door J.-B. Van der Massen, den 14 
september 1790". Figuratieve kaart van een landgoed in het 
gehucht Smeerebbe in Smeerebbe-Vloerzegem. 14 september 
1790

1 blad

536 Kaart van de genationaliseerde goederen in Strijpen en het 
Zottegems gehucht Bevegem enerzijds en Godveerdegem en 
Erwetegem anderzijds, die voor de revolutiejaren toebehoorden 
aan het vroegere kapittel van Kamerijk, getekend op verzoek van 
de administratie van het Scheldedepartement. [18de eeuw]

1 blad en 1 stuk

537 Kaart van de genationaliseerde onroerende goederen in Strijpen en
Sint-Goriks-Oudenhove van de vroegere Franse abdij van Mont-
Saint-Martin, getekend op vraag van de administratie van het 
Scheldedepartement. [eind 18de eeuw]

1 blad

538 " Plan van eene hofstede gelegen te Voorde". Kaart van een hoeve 
in Voorde. [17de eeuw]

1 blad

539 " Kaerte figuratieve van het goed te Wijlegem, gelegen in de 
parochie van St-Denys-Bouckle en competerende d'abdye van St-
Pieters". Figuratieve kaart van het Hof te Wijlegem in Sint-Denijs-
Boekel. [17de eeuw]
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1 blad

540 " Figurative kaert der prochie van Willeghem, door G. Van der 
Marien". Figuratieve kaart van het gehucht Wijlegem in Sint-Denijs-
Boekel. [z.d.]

1 blad

541 " Kaerte figurative van de landen, bosschen, enz., toebehoorende 
het kapittel van Doornyck en gelegen in de parochie van 
Zegelsem, lande van Aelst, gemaekt door Bulant, ten verzoeke van
Jan-Baptiste De Block, ontfanger van hetzelve kapittel". Figuratieve
kaart van landgoederen in Zegelsem, deelgemeente van Brakel. 27
mei 1726

1 blad

542 " Kaerte figuratieve van de landen, bosschen, etc., toebehoorende 
het kapittel van Doornyk, en gelegen in de parochie van Zegelsem,
lande van Aelst. Gemaekt ten verzoeke van Jan- Baptiste De 
Blockontfanger van hetzelfde kapittel, door Phil.  en Karolus 
Bentuys, gezworen landmeters". Figuratieve kaart van 
landgoederen in Zegelsem, deelgemeente van Brakel. 1740

1 blad

543 Kaart van landgoederen die langs de weg van Oudenaarde naar 
Aalst liggen. [eind 18de eeuw]

1 blad

544 " Plan van het pachthof van Amandus Haelterman". Kaart van een 
pachthoeve in het Land van Aalst, langs de Dender. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

545 Figuratieve kaart van de landgoederen in het Land van Aalst, op de
grens met Henegouwen, in eigendom van de abdij van Ninove. 
1641

1 blad
Niet raadpleegbaar

546 " Kaerte figurative van de heerlykheyd der prochie van Anseghem, 
gemaekt in den jaere 1682, door G.V.M. (Van Marien) ". Figuratieve 
kaart van Anzegem. 1682

1 blad

547 " Kaerte figurative van de gelegendheyd van eenen Ham ofte 
weede ghenaemt de Ronnemont, gelegen in de prochie van 
Avelgem, uytgepaeld int jaer 1573, gemaekt door Lieven Van 
Thuyne, ghezworen landmeter te Ghendt". Figuratieve kaart van 
Avelgem. 27 juli 1610

1 blad



100 Kaarten

548 " Kaerte figurative der meerschen gelegen binnen de parochie van 
Bevere by Audenaarde, gemaekt door Gillis van Praet, gezworen 
landmeter der stede en kasselrye van Audenaerde ten verzoeke 
van bailliu ende schepenen derzelve prochie van Bevere". 
Figuratieve kaart van Bevere, deelgemeente van Oudenaarde. 
September 1705

1 blad

549 " Figurative kaert van goederen toebehoorende d'abdije van 
Eenaeme gelegen binnen de prochie van Eyne,gemeten by ordre 
van myn Eerw. heere Antonius de Loose, abt van de voorn. Abdye, 
ten jaere 1662, door Jan Bale". Figuratieve kaart van landgoederen 
in Eine. 1662

1 blad

550 " Kaerte figurative van de prochie van Nokeren en een gedeelte 
van Cruyshauthem, gemaekt ten verzoeke der heeren der 
societeyt Jezu te Gent, door Bieliau, 20 november 1688". 
Figuratieve kaart van onroerende goederen van de Gentse 
Jezuïeten in Nokere en Kruishoutem. 20 november 1688

1 blad

551 " Kaerte figurative der hofstede gecompeteerd hebbende aen de 
paters Jesuiten, gelegen binnen de prochien van Nokeren en 
Cruyshautem, gemaekt in het jaer 1688, door Bieliau". Figuratieve 
kaart van onroerende goederen van de Gentse Jezuïeten in Nokere 
en Kruishoutem. 25 november 1688

1 blad

552 " Kaerte figuratieve van den heerlykheid Waelhembinnen de 
prochien van Worteghem, Hoyke, Asper en Synghem, gemaekt 
door Gudwalus Van der Marien". Figuratieve kaart van een deel van
Wortegem-Petegem. 20 augustus 1684

1 blad

553 " Kaerte figuratieve van eene hofstede met landen, gelegen op de 
parochie van Wannegem en Cruyshautem, door Van Koekelaere, 
gezworen landmeter, met het gescheed der gemeenten". 
Figuratieve kaart van enkele landgoederen in Wannegem en 
Kruishoutem. 9 november 1776

1 blad

554 " Figurative kaart der prochie van Beveren by Harelbeke". 
Figuratieve kaart van Beveren. [18de eeuw]

1 blad

555 " Kaerte figurative van de heerlykhede van St-Pieters in Cuerne". 
Figuratieve kaart van Kuurne. [17de eeuw]
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1 blad

556 " Figurative kaert van eene hofstede toebehoorende aen het 
klooster van Deynze te Gent, gelegen op Deynze kauter, door 
Albert de Bersaques, landmeter der stede ende casselrye van 
Kortryk, 26 meye 1702". Figuratieve kaart van hoeve in Deinze. 26 
mei 1702

1 blad

557 " Kaerte van het goed genoemd Comprins te Deynze". Kaart van 
een landgoed, gelegen achter de kerk van Deinze. [eind 16de 
eeuw]

1 blad

558 " Kaerte figurative van de groote thienden in de prochie van 
Desselgem, door Loius de Bersaques". Figuratieve tiendenkaart van
Desselgem. 1620

1 blad

559 " Kaerte figuratieve van de heerlykheid van de parochie van 
Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien van 
Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, 
gemaekt door Gudwalus Van der Marien". Figuratieve kaart van 
Desselgem en Beveren. 1675

1 blad

560 " Charte Boeck van het goed competerende de pitantie van St-
Pieters, gelegen binnen de prochie van Desselghem, gemaekt door
Philippus Jacobus Benthuys, 20 sept. 1728". Figuratieve kaart van 
een landgoed in Desselgem. 20 september 1728

1 blad en 1 stuk

561 " Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke 
heerlijkhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de 
exempte abdye van Ste-Pieters neffens Gent, soo van de leenen 
als achterleenen die mediatelyk en immediatelyk dependeren en 
releveren van dezen opperleenhove, mitsgaders van de 
cheynslanden van deze heerlykhede gehouden, bestrekkende 
binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyken 
Waereghem, gemaekt ten jaere 1764, door Joseph de Coster". 
Figuratieve kaart van Desselgem. 15 maart 1778

1 blad

562 " Kaerte figuratieve van de heerlykhede van Sinte Pieters 
Desselgem, bestreckende op de prochie van Waereghem, soo van 
de leenen als onderleenen die immediatelyk dependeren en 
releveren van het opperleenhof van Ste-Pieters nevens Ghendt, 
mitsgaeders van de cheyns landen sorterende onder de gemelde 
heerlykhede van Ste-Pieters, de meyerye ende de pitantie gestelt 
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ende genumereert door Joseph de Coster, ontfanger van de zelve 
heerlycke renten, volgens de respective rente boeken, ende 
overgegeven denombrement danof zynde, ende getrocken uyt de 
kaerte figurative der metinge van de prochie van Waeregem, 
gedaen door Anthone Van Outryve, gezworen landmeter der 
Casselrye van Cortryck". Figuratieve kaart van Desselgem en 
Waregem. 30 december 1779

1 blad

563 " Kaerte figurative van de groote thiende in de prochie van 
Desselgem". Figuratieve kaart van Desselgem. [18de eeuw]

1 blad

564 " Figurative kaert van eenige landen gelegen te Machelen, door 
Vander Meeren. 1637". Figuratieve kaart van landgoederen in 
Machelen. 1637

1 blad

565 " Plan figuratif van het dorp van Ruysselede, met de aengelegene 
straete, te weten de gonne van Ruysselde naer Brugge, de gonne 
van Thielt naer Caeneghem, item die naer Aeltre ende Poucques, 
gemaekt door Philippe Joannes Lemaieur, gesworen lendt meter 
der Casselrye van Cortryck, ten versoeke van Joannes de Roo, vry 
schepenen der Casselrye van Cortryck". Figuratieve kaart van de 
dorpskern van Ruiselede. 22 juli 1785

1 blad

566 " Figurative kaert van de heerlykheyd van Schack Leede, binnen 
Ruysselede en Kaneghem". Figuratieve kaart van Ruiselede en 
Kanegem. [18de eeuw]

1 blad

567 " Figurative kaert van landen gelegen binnen de prochie van Gits, 
competerende het klooster van Ste-Marguerite, gezeyd van Deinze
te Gent". Figuratieve kaart van onroerende goederen in Gits. 1624

1 blad

568 " Kaerte figuratieve van het pachthof genaemd het Blauw-huys, 
toebehorende d'abdy van Eename in de parochie van Pervyse by 
Dixmude, gemaekt door J.-B. Bale". Figuratieve kaart van een 
hoeve in Pervijze nabij Diksmuide. 27 november 1658

1 blad

569 " Kaerte figuratieve van het Zeeuwsche vrye". Figuratieve kaart 
van het deel van Zeeland dat aan het Brugse Vrije toebehoorde. 
Juni 1687 (kopie van een kaart van 1571)

1 blad

570 Figuratieve kaart van het deel van het Brugse Vrije dat eigendom 
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was van de Aartshertogen. [begin 17de eeuw]
1 blad

571 " Figurative kaert van een gedeelte van Zeeuwsch Vlaanderen, 
begrepen tusschen Brugge en Ardenbourg". Figuratieve kaart van 
een deel van het Brugse Vrije. 1609

1 blad

572 " Kaerte van 't vrye zynde een gedeelte van Vlaenderen, door 
Claes Janss. Visscher. 1645". Kaart van een deel van het Brugse 
Vrije. 1645

1 blad

573 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad
Niet raadpleegbaar

574 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

575 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

2 bladen

576 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

577 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad
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578 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

579 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

580 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

581 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

582 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

583 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. [1656]

1 blad

584 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad
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585 " Figurative kaert van 't oostvrye in Vlaenderen vertoonende 
d'oprechte gelegentheyd der landen, fortressen, schansen ende de
nieuw bedykte polders 't sedert den jare 1648. Amsterdam gedrukt
by Nicolaes Visscher 1656". Figuratieve kaart van een deel van het 
Brugse Vrije. 1656

1 blad

586 Figuratieve kaart van een deel van het Brugse Vrije. [17de eeuw]
1 blad

587 Figuratieve kaart van een deel van het Brugse Vrije. [17de eeuw]
1 blad

588 Kaart van de streek van Brugge, Oostende en Sluis, opgemaakt 
door De Fer. 1709

1 blad

589 " Kaerte figuratieve der goederen competerende aen het klooster 
van Gallileen, binnen Gent, en gelegen in de parochie van Beerst, 
by Dixmuyde, gemaekt ten verzoeke van de vrauwe prieuse de 
Smet, door A.L. De Bruyne, gezworen landmeter van de vrye, 
achtervolgens het verclaers van den ouden legher gemaekt door 
den landmeter Nic. Maes". Figuratieve kaart van landgoederen in 
Beerst, deelgemeente van Diksmuide. 23 december 1766

1 blad en 1 stuk

590 " Kaerte figuratieve der goederen competerende het klooster van 
Ste-Marguerite, gezegd van Deynze en gelegen te Beveren by 
Rousselaere". Figuratieve kaart van landgoederen in Beveren, nabij
Roeselare. [17de eeuw]

1 blad

591 " Figurative kaert van Catsant en omliggende landen". Figuratieve 
kaart van Cadzand. [16de eeuw]

1 blad

592 " Figurative kaert van de hofstede en landen competerende de 
exempte abdye van Eenaeme, gelegen binnen de prochie van 
Cortemarcq, gemaekt door Jan Baele, gezworen landmeter ten 
verzoeke ende presentatie van Ant. De Loose, abt der genoemde 
abdye in de maend mey en juny 1658". Figuratieve kaart van 
enkele landgoederen in Kortemark. Mei 1658-juni 1658

1 blad

593 " Figurative kaert van de hofstede en landen competerende de 
exempte abdye van Eenaeme, gelegen binnen de prochie van 
Cortemarcq, gemaekt door Jan Baele, gezworen landmeter ten 
verzoeke ende presentatie van Ant. De Loose, abt der genoemde 
abdye in de maend mey en juny 1658". Figuratieve kaart van 
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enkele landgoederen in Kortemark. Mei 1658-juni 1658
1 blad

594 Figuratieve kaart van Sluis en de nabijgelegen steden en plaatsen, 
opgemaakt door Jacques Horenbault. 1605

1 blad

595 " Waerachtige afbeeldinghe van de stad Sluys mitsgaders van den 
tegenwoordigen toestand van het legher, daer ontrent gheleghen". 
Kaart van Sluis en omgeving. 1622

1 blad

596 " Figurative kaert van de partyen land genoemd Aelschootsgoet en
den Cattalaere, gelegen binnen de vryhede van Eecloo, gemaekt 
ten verzoeke van Jo.-Franchoise Van der Steeneabdesse van het 
klooster van Oost-Eecloo, door Nicolaes Caes, gezworen landmeter,
11 july 1642". Figuratieve kaart van enkele landgoederen in Eeklo. 
11 juni 1642

1 blad

597 " Kaerte figurative der thienden haer bestrekkende binnen de 
jurisdictie der stede, keure ende vryhede van Eecloo, 
competerende aen de kapittels van Onze Lieve Vrauwe binnen 
Doornyk ende Arrelbeke, gemaekt door den gezworen landmeter 
P.D. Rycke". Figuratieve tiendenkaart van Eeklo. Juli 1753

1 blad

598 " Figurative kaert en aenwysinge van de waeteringe van 
Eyensluys, en de landen gelegen tusschen de rivieren van Brugge 
op Plassendale gemaekt door Jan Sapparten Guillaume Pasman, 
beyde gezworen landmeters van den vryen actum binnen Brugghe 
den 28 meye 1672". Figuratieve kaart van de watering Eiesluis. 28 
mei 1672

1 blad

599 " Kaerte figurative van het polderken gelegen binnen de prochie 
van Lapschuere, nort oost van de nieuwe kerk, gemaekt ten 
verzoeke van Charles Cobrysse, intendent van Vlaenderen, door 
Joan Lobbrecht. 1699". Figuratieve kaart van de polderstreek rond 
Lapscheure. 1699

1 blad

600 " Figurative kaert van alle straeten, kreeken, ende watergangen, 
mitsgaders alle de sluysen der prochie Lapschuere, door Joan 
Lobbrecht". Figuratieve kaart van Lapscheure. [ca. 1700]

1 blad

601 " Figurative kaert van goederen gelegen in de prochie van 
Lembeke, competerende d'abdye van Oost-Eecloo, gemaekt ten 
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verzoeke van de abdesse van het zelve klooster, door P. D. Rycke, 
gezworen landmeter. Augustus 1750". Figuratieve kaart van 
landgoederen in Lembeke. Augustus 1750

1 blad

602 Figuratieve kaart van het cijnsgoed Papinglo in Maldegem. 1567
1 blad

603 " Kaerte en plan figuratif verbeeldende de waere gelegentheyd van
het goed genaemd Papingloo, geenclaveerd binnen de prochie en 
ambachte van Maldegem, competerende aen het bisdom van 
Gent, gemaekt door Jacques-André Reyniers, en Jean-François 
Maes, 27 december 1780". Figuratieve kaart van het goed Papinglo
in Maldegem. 17 december 1780

1 blad

604 " Kaerte en plan figuratif verbeeldende de waere gelegentheyd van
het goed genaemd Papingloo, geenclaveerd binnen de prochie en 
ambachte van Maldegem, competerende aen het bisdom van 
Gent, gemaekt door Jacques-André Reyniers, en Jean-François 
Maes, 27 december 1780". Figuratieve kaart van het goed Papinglo
in Maldegem. 17 december 1780

1 blad

605 " Figurative kaert der thienden tot Mariakerke, bij Oostende". 
Figuratieve tiendenkaart van het gehucht Mariakerke in Oostende. 
[17de eeuw]

1 blad

606 " Kaert van de thienden van Oostburgen Ysendyke, competerende 
d'abdye van St-Pieters neffens Gent". Tiendenkaart met de 
kustpolders van Groede, Schoondijke en Gaternesse, langs de 
Westerschelde nabij Hugevliet. Ca. 1358

1 blad

607 Kaart van de streek rond Oostende. [18de eeuw]
1 blad

608 Kaart van de streek rond Oostende. [18de eeuw]
1 blad

609 Plan van het bos van Houthulst, getekend op verzoek van de Heren
van Feron, raadgevers van de koning, de algemene afgevaardigde 
commissarissen voor de hervorming van de waters en bossen van 
Frankrijk en de Franse veroveringen in Vlaanderen, opgemaakt 
door Caron. [1747]

1 blad

610 " Figurative kaert van landen gelegen ontrent Plassendaele". 



108 Kaarten

Figuratieve kaart van het gehucht Plassendale in Oudenburg. Z.d.
1 blad

611 " Figurative kaert der polders gelegen rond Ysendyke". Figuratieve 
kaart van de polderstreek rond IJzendijke. [16de eeuw]

1 blad

612 " Copie uyt eene oude kaerte gemaekt ten jaere 1542, by laste van
de abdye van St-Pieters, ter causen van zeker proces om de 
tienden van Passegeule polder, jegens d'abdye van St-Baefs, 
gemaekt door Jan Bale,  den 20 december 1652". Tiendenkaart van
de polderstreek ten zuiden van Oostburg. 29 december 1652 (kopie
van een kaart van 1542)

1 blad

613 " Figurative kaert van de polders gelegen ontrend Biervliet, 
gemaekt door Fr. Van den Velde, 1549". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Biervliet. 1549

1 blad

614 " Figurative kaert van de polders gelegen ontrend Biervliet, 
gemaekt door Fr. Van den Velde, 1549". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Biervliet. [16de eeuw]

1 blad

615 " Figurative kaert van de polders gelegen ontrend Biervliet, 
gemaekt door Fr. Van den Velde, 1549". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Biervliet. Z.d. (kopie van een kaart uit 1549)

1 blad

616 " Kaerte figuratieve der polders Nieuwvliet, Zuyderzander". 
Figuratieve kaart van de polderstreek rond Cadzand. [begin 17de 
eeuw]

1 blad

617 " Kaerte figurative van de polders gelegen ontrent Schoondyk, 
Oudeman, Oostburg, Ardenburg, enz.". Figuratieve kaart van de 
polderstreek ten noorden van Sint-Margriete, opgemaakt door F. 
Van de Velde. 1542

1 blad

618 " Kaerte figurative van de polders gelegen ontrent Schoondyk, 
Oudeman, Oostburg, Ardenburg, enz.". Figuratieve kaart van de 
polderstreek ten noorden van Sint-Margriete. [18de eeuw]

1 blad

619 " Figurative kaerte van de nieuw bedykte landen van den Block en 
Madeleenen polder, gemeten door Cornelis-Jan Symons, gezworen 
lantmeter, ten verzoeke van de aengelanden". Figuratieve kaart 
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van de polderstreek rond Biervliet. Juli 1600
1 blad

620 " Kaerte en metynghe van oudt ende Jonck Breskens, met zijn 
schorren, stanghen, enz. ghemaekt den 15 october 1607, door 
Cornelis Corneliss". Kaart van de polderstreek rond Breskens. 15 
oktober 1607

1 blad

621 " Figurative kaert van den Henricus polder, benoorden Oostburg, 
gemaekt ten verzoeke van de heeren Dykgraef, enz. door Pieter 
Anthonis Gaenders, en Pieter Gillissen, alsnu gecopieerd door 
Abraham Meulewerf, gezworen landmeter. 16 september 1615". 
Figuratieve kaart van de polderstreek rond Oostburg. 16 september
1615

1 blad

622 " Kaerte ende metinge van den Heynricus polder benoorden 
Oostburch, gedaen ten verzoeke van Heeren Dyckgraeve enz. door
Pieter Gillissen, en Pieter Anth. Gaenders". Kaart van de 
polderstreek rond Oostburg. 16 september 1615

1 blad

623 " Kaerte in figuere van de bevloyde landen gelegen oost van de 
stede Oostburgh, in Vlaenderen, streckende tot de rooden Houck 
ontrent Schoondyckeende de Nooremans capelle, gemaekt door 
Pieter Gillissen, landmeter, den 16 december 1616, ende 
gecopieert by Jacob Van den Bossche, den 11 july 1617". Kaart van 
de polderstreek rond Oostburg. 11 juli 1617 (kopie van een kaart 
van 16 december 1616)

1 blad

624 " Figuratieve kaerte van den Audt Ysendyck, Biervliet, Oranjen, 
Jonckvrouw, Oudemans, Polders, enz. gemaekt door L. Van 
Thuyne". Figuratieve kaart van de polderstreek tussen IJzendijke en
Schoondijke. 1617

1 blad

625 " Kaerte figurative van de nieuwe ghedyckte polders van Isabella 
ende Clara als van het Schoore van Biervlietofte van Ysendycke, 
gemaekt ten verzoeke van Françoise Laurin, vrauwe van 
Watervliet, ende Waterland, mitgaders van Jonckh. Charles-Philips 
van Os, heer van Waterdyk ende consoorten, hoirs van Jeronimus 
Laurin, door Lieven Van Thuyne, gezworen landmeter". Figuratieve 
kaart van de polderstreek rond IJzendijke. 17 juni 1617

1 blad

626 " Kaerte figurative van de nieuwe ghedyckte polders van Isabella 
ende Clara als van het Schoore van Biervlietofte van Ysendycke, 
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gemaekt ten verzoeke van Françoise Laurin, vrauwe van 
Watervliet, ende Waterland, mitgaders van Jonckh. Charles-Philips 
van Os, heer van Waterdyk ende consoorten, hoirs van Jeronimus 
Laurin, door Lieven Van Thuyne, gezworen landmeter". Figuratieve 
kaart van de polderstreek rond IJzendijke. 17 juni 1617

1 blad

627 " Kaerte figuratieve van de nieuwe gedyckte polders van Isabella 
en Clara van het Schorre van Biervlietofte van Oudt-Ysendycke, 
gemaekt ten verzoeke van Françoise Laurin, vrauwe van Watervliet
en Waterlandt, Jonckh. Ch.-Ph. Van Os, heere van Waterdyck, door 
Lieven Van Thuyne, landmeter te Gent". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond IJzendijke. 7 juni 1617

1 blad

628 " Kaerte figuratieve van den Oranjen polderin het Oostvrye, 
bestaende uit een gedeelte van Gaternis, Winghen, Oudenyeven, 
Nieuwenyeven en Dierentyt polder, mitsgaders uyt een gedeelte 
van de ouden yeven wateringe en Oosemans polder, gemaekt ten 
verzoeke van de ingelanden, door Abraham Meulwerf, te 
Middelburg in Vlaenderen". Figuratieve kaart van de polderstreek 
rond Middelburg, op de grens tussen Oost-Vlaanderen en Zeeuws-
Vlaanderen. 1618

1 blad

629 " Figurative kaart van de groote en kleine Soute polders, Maria 
polderken, Oranjen polderen Emilia polder, gelegen tusschen 
Ysendyke en Biervliet". Figuratieve kaart van de polderstreek 
tussen IJzendijke en Biervliet. 3 april 1620

1 blad

630 " Landkaert uyt verscheyde polders gelegen in het oost quartier 
van Vlaenderen, doorgesteken in het begin van den oorlog in het 
jaer 1621 en 1622, ontrent Ardenbourg, Oostbourg, Ysendykeen 
Watervliet, gemaekt naer de originele kaert van Pieter Gielssen, 
gezworen landmeter". Kaart van de polderstreek ten noorden van 
Watervliet. 1622

1 blad

631 " Kaerte van den generalen vryen polder, geseyt den Oudeman, 
met de annexe polders, omtrent Biervliet, Oostburgen Ysendyk, 
ghemaekt door den gezworen lantmeter Jan Bale". Kaart van de 
polderstreek ten noorden van Watervliet. 1650

1 blad

632 " Kaerte van den generalen vryen polder, geseyt den Oudeman, 
met de annexe polders, omtrent Biervliet, Oostburgen Ysendyk, 
ghemaekt door den gezworen lantmeter Jan Bale". Kaart van de 
polderstreek ten noorden van Watervliet. 1650
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1 blad

633 " Kaerte figurative der polders St-Jan, St-Hieronymus, St-Lieven, 
Oudemans, Roeselaerpolder, Cruys-polder, Passegeule, 
MargaretaSt- Jooris, Dieckensteen, Prins-Willem, Vryen-polder, 
Juffrouwen-polder, Thibauts-polder, alle gekend onder den naem 
van generalen-vryen-polder, gemaekt ten verzoeke van Boudewyn 
Lepee, als ontfanger der abdye van St-Pieters, te Gent, door Jan 
Mantrau." Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden van 
Watervliet. 24 mei 1668

1 blad

634 " Figurativen kaert van den generalen vryen polder, ghemaekt 
ende ghecopieert by my onderschreven gesworen lantmeter slants
van den vrye, in de maent van october 1697, naer de originele 
gemaekt door Jan Mantrauw, lantmeter, ten jaere 1663, ten 
versoecke van de heeren in Vlaenderen. Actum desen 16 october 
1697, (geteekend) Frans Verplancken". Figuratieve kaart van de 
polderstreek ten noorden van Watervliet. 16 oktober 1697

1 blad

635 " Kaerte vertoonende de situatie van het eylant, zijnde een deel 
van den generalen vryen polderbedykt ten jare 1700, gemeten 
door A.V. Keesel, ende gecopieert in den jaere 1707, door Abr. 
Zutterman". Kaart van de polderstreek ten noorden van Sint-
Margriete. 26 februari 1701

1 blad

636 " Kaerte van de gelegentheyd van de geinundeerde en nieuw 
bedykte landen in Vlaenderen, benoorden de groote kreke gelyk zy
ter jaere 1650 zyn liggende, gedaen door J. Ellieul, gezworen 
landmeter". Kaart van de polderstreek ten noorden van Watervliet. 
1650

1 blad

637 " Kaerte van de bevloeyde schorren omtrent Schoondycke, 
wesende een deel van de oude seven waetheringhe, gedaen in 
1647 door den landmeter Mogghe, en gecopieerd den 12 maerte 
1652, door Jan Bale". Kaart van de polderstreek rond Oostburg en 
Schoondijke. 16 maart 1652

1 blad

638 " Figurative kaert van de nieuwbedykte landen, genaemt prins 
Willems polder, gelegen onder het Oostvrye in Vlaenderen, 
gemaekt naer eene kaert van den 31 maerte 1653, van F. 
Manteau, door J. Verschueren, gezworen landmeter te Middelburg".
Figuratieve kaart van de polderstreek rond Oostburg. 17 februari 
1680 (kopie van een kaart van 31 maart 1655)

1 blad
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639 " Figurative kaert van prins Willems Polder, gelegen tusschen de 
stad Oostburg, Stampenhoek polder, den Hendriks polder, de vaert 
Nieuwerhaeven, den Oranjen polder, Maurits polder, Couden 
polder, Redoute St-Philip, Ste-Kathelyne schans, enz. bestaende 
uyt een deel van d'oude Yven en Groede wateringe, t'oud land van 
Gaternisse, Oostmans polder, den geheelen Kathelyne polder, een 
gedeelte van d'aenwassen van Elmare, en een gedeelte van den 
gouden polder, door Jacob Moggeen Stephanus de l'Ecluse, 
gezworen landmeters". Figuratieve kaart van de polderstreek rond 
Oostburg. 15 april 1655

1 blad

640 " Kaerte ende metinge van den Oost polder ende een deel van St-
Jans polder, bedykt A° 1653, gelegen in de prochie van St-Jans door
J.M. 1657". Kaart van de polderstreek rond Sint-Jan-in-Eremo. 1657

1 blad

641 " Figurative kaert van eenige polders gelegen ontrent Ysendyke en 
Oostburg, door Jacob de Vos 1669". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Oostburg en IJzendijke. 1669

1 blad

642 " Figurative kaert van eenige polders gelegen ontrent Ysendyke en 
Oostburg, door Jacob de Vos 1669". Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Oostburg en IJzendijke. 1669

1 blad

643 " Kaerte figurative van de situatie ende gelegentheyd van den 
Oudemansen Joncvrouw polders, daerin begrepen het besteck van 
de thienden, competerende aen d'abdye van Ste-Pieters, neffens 
Gent, gemaekt door Jan Lobberechts, gezworen landmeter, in de 
maend van october 1676". Figuratieve kaart van de polderstreek 
ten noorden van Watervliet. Oktober 1676 (kopie van een kaart van
23 januari 1673)

1 blad

644 " Kaerte figurative van de situatie ende gelegentheyd van den 
Oudemansen Joncvrouw polders, waerin begrepen is het bestek 
van de thienden competerende de exempte abdye van Ste-Pieters 
nevens Ghendt, gemaekt den 3 october 1676, door J. Lobberecht". 
Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden van Watervliet. 
3 oktober 1676

1 blad

645 " Kaerte figuratieve van Breskens ende Baerzand, verthoonende de
polders daerin begrepen, gemaekt door J.-G. Van Cruyningen". 
Figuratieve kaart van de polderstreek rond Breskens. 1680

1 blad
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646 " Kaerte figurative vertoonende de situatie en gelegentheyt van de
landen van Biervliet, daer by gevoegd de Clare, Barbara, St. Anna, 
Jonckvrauw, Thiebauts en Oudemans polder, als mede de polders 
gelegen in het land van den vryen tot Sluys". Figuratieve kaart van 
de polderstreek rond Biervliet. Juli 1695

1 blad

647 " Figurative kaert van diversche polders ontrent Biervliet, 
Watervliet, enz., met de gelegendheid van Audt Ysendycke, de 
waterkeringen van Audt en Nieuw Yevenne, Gaternesse, Piedt en 
Willemyne clooster". Figuratieve kaart van de polderstreek rond 
Biervliet. [17de eeuw]

1 blad

648 " Kaerte van St-Jooris polder, erdykt ten jaere 1652 en aldaer 
gemeten by François Boudins, gezworen landmeter". Kaart van de 
polderstreek rond Oostburg. [18de eeuw]

1 blad

649 " Kaerte figuratieve van de gemeente Groede en van de Polders: 
Geeraerd De Moor, Heeren, Proost-steen, Blockx, Suyd-west-hoek, 
Ouden, Groed en Bresant". Figuratieve kaart van de polderstreek 
rond Groede. [18de eeuw]

1 blad
Niet raadpleegbaar

650 " Figurative kaerte van diversche polders, gelegen tusschen 
Biervliet en Ardenbourg". Figuratieve kaart van de polderstreek 
tussen Biervliet en Aardenburg. [17de eeuw]

1 blad

651 " Figuratieve kaerte van de polders gelegen tusschen Ardenburg, 
Oostburg en Biervliet". Figuratieve kaart van de polderstreek 
tussen Biervliet, Aardenburg en Oostburg. [eerste helft 17de eeuw]

1 blad

652 " Figurative kaert van de polders gelegen tusschen Sluys en 
Yzendyke". Figuratieve kaart van de polderstreek tussen Sluis en 
IJzendijke. [17de eeuw]

1 blad

653 " Kaerte figurative vertoonende de gelegentheyd en groote van 
den Nieuwerhaven polder, by Schoondyk, gemeten ten verzoeke 
van de Heeren gelanden, door C.-V.-D. Wael, landmeter te Sluys, 
geadmitteerd by den hove van Holland, op nieuw gemeten, door 
Bekkens, landmeter van slants van den Vryen, tot Sluys". 
Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Schoondijke. 27 
augustus 1751 (kopie van een kaart van 25 mei 1746)
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1 blad

654 " Kaerte en kanteekening van den nieuwen bedykten Annapolder, 
beverst in den jaere 1755, gemaekt op order van Haar Edel 
Mogende Heeren Raden en Rekenmeesters van Haare Hoogheid 
Mevrouw de Princesse douairière van Oranje en Nassau, door J.-F. 
van den Hende, 4 julie 1756". Kaart van de polderstreek ten 
westen van Zaamslag en Axel. 4 juni 1756

1 blad

655 Figuratief plan van twee uiteinden van de zeedijk die in 1673 op de
Generale Vrijepolder geplaatst werden, onder het gezag van Zijne 
Majesteit, getekend op verzoek van Jean Ronse, door d'Herbe en J. 
Van der Heyden. November 1756

1 blad

656 Figuratief plan van twee uiteinden van de zeedijk die in 1673 op de
Generale Vrijepolder geplaatst werden, onder het gezag van Zijne 
Majesteit, getekend op verzoek van Jean Ronse, door d'Herbe en J. 
Van der Heyden. November 1756

1 blad

657 " Kaerte figuratieve van de Hoogplaten, bij Biervliet, gemaekt door 
A. Waeyhaert". Figuratieve kaart van de polderstreek rond Biervliet.
1761

1 blad

658 " Kaerte figurative vertoonende de situatie van den Magdalena 
polder, gemaekt door order van de gequalificeerde van den zelven 
polder, door Abraham Vermeulen, en Ph. Le Clercq, gezworen 
landmeters". Figuratieve kaart van de polderstreek rond Biervliet. 
20 februari 1777

1 blad

659 " Caerte figurative van geheel het oosteynde van den polder de 
Brand-Creke ofte Soetelaers Geule, gelegen in de heerlijkheyd 
ende prochie van Waterland geseyt Oudeman, competerende den 
heer abt van Ste-Pieters neffens Ghendt, gemaekt in de maend 
ougst 1777, door Petrus-J. D'herbe, landmeter 's lands van den 
vryen, te Brugge". Figuratieve kaart van de omgeving van 
Waterland-Oudeman. Augustus 1777

1 blad

660 " Figurative kaerte van het Snaeskercke Schorre competerende de 
heeren geestelieken ende staeten van Vlaanderen, gemeten en 
gecarteert, door P.J Maelstaf, gesworen landmeter". Figuratieve 
kaart van Snaaskerke. 1767

1 blad
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661 " Kaerte figurative van het Snaeskercksche Schorre, competerende
de staeten van Vlaenderen, gemaekt ten verzoeke van Charles 
Coutteau, door J. Maelstaf, gezworen landmeter van den vryen. 
Feberuary 1781". Figuratieve kaart van Snaaskerke. Februari 1781

1 blad

662 " Kaerte figurative der prochien van Sinte Laureyns ten block en 
een deel van St-Jean in Eremo, voor zoo veel de thienden der 
voorschreven prochien competeren het kapittel van Doornik, en de
abdye van Duynen, binnen Brugge, met aenduyding der limieten 
van 1664, dyken, wegen, sluysen, enz. dezelve kaerte gesteld door
Jan D'herbe, ten versoeke van Jan Baptiste de Block, te Ghendt". 
Figuratieve kaart van Sint-Laureins en Sint-Jan-in-Eremo, 
opgemaakt door Jan Baptiste De Block. 13 mei 1730

1 blad

663 " Kaerte van de landen der abdye van Oudenburg, van 
Zandvoorden ontrent Plasschendaele". Kaart van landgoederen in 
de omgeving van Oudenburg. Z.d.

1 blad

664 " Figurative kaert der thienden van Assenede, competerende aen 
de abdy van Nieuwenbossche te Gent." Figuratieve kaart van 
Assenede. [17de eeuw]

1 blad

665 " Figurative kaert van goederen gelegen te Assenede in het 12e 
beloop." Figuratieve kaart van Assenede. Z.d.

1 blad

666 Deel van een kaart van de gemeente Kluizen, gelegen in het 
kanton Assenede, waarbij enkele pachtgoederen van de abdij van 
Doornzele zijn aangeduid. [eind 18de eeuw]

1 blad

667 " Figurative kaert van den grooten Isabelle polderby Philippine, 
door Luycas Horenbault." Figuratieve kaart van de polderstreek 
rond Philippine. 1614

1 blad

668 " Kaerte figurative van landen en polders en van St-Bernard polder,
tusschen 't Sas van Gent en Wachtebeke gemaekt door den 
Dykmeester Lucas Horenbault." Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Sas van Gent en Wachtebeke. 1619

1 blad

669 " Kaerte figurative van landen en polders en van St-Bernard polder,
tusschen 't Sas van Gent en Wachtebeke gemaekt door den 
Dykmeester Lucas Horenbault." Figuratieve kaart van de 
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polderstreek rond Sas van Gent en Wachtebeke. 1619
1 blad

670 " Kaerte figuratieve van polder St-Bernard, bij 't Sas van Gent, alias
Canisvliet, gemaekt door den Dykgrave Lucas Horenbault, 1619, 
copie authentiek gemaekt door Jan Bale, 1652." Figuratieve kaart 
van de polderstreek rond Sas van Gent. 1652 (kopie van een kaart 
van 1619)

1 blad

671 " Kaerte figurative van de St-Anthony polder, gelegen tusschen Sas
van Gent en het fort St-Anthone, gecopieerd ten verzoeke van den 
prelaet der abdye van Ste-Pieters, naer eene oude kaert van 
september 1627, gemaekt ter bevele van Jan Doyenbrugghe de 
Durasen Karel Lambrecht; door Jan Bale, gezworen landmeter der 
stede van Gent." Figuratieve kaart van de polderstreek rond Sas 
van Gent. 25 oktober 1652 (kopie van een kaart van 1627)

1 blad

672 " Figurative kaerte van den Albertus polder, en omliggende, 
gelegen in de nabyheyd van Philippine, gemaekt door den 
dykgraef Horenbaut." Figuratieve kaart van de polderstreek rond 
Philippine. 1620

1 blad

673 " Kaerte figurative van den Albertusen Autrichen polders, en de 
Voghel schorre." Deel van een figuratieve kaart van de 
polderstreek rond Philippine. [begin 17de eeuw]

1 blad

674 " Figurative kaert van de Thienden toebehoorende aen de byloke, 
in den Austrichen polder, Albertus polderen St-Bernaerts polderin 
Zelsaeteen Assenede ambacht." Figuratieve tiendenkaart van de 
polderstreek rond Sas van Gent, opgemaakt voor de Bijlokeabdij. 
Z.d.

1 blad

675 " Figurative kaert van den Albertusen Autrichen polders, door 
Petrus Verbiest." Figuratieve kaart van de polderstreek rond Sas 
van Gent en Wachtebeke. Z.d.

1 blad

676 " Figurative kaert van den Albertusen Autrichen polders, door 
Petrus Verbiest." Figuratieve kaart van de polderstreek rond Sas 
van Gent en Wachtebeke. Z.d.

1 blad

677 " Figurative kaert van den Albertus polder." Figuratieve kaart van 
de Sint-Albertuspolderstreek nabij Sas van Gent. 1706
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1 blad

678 " Kaerte figuratieve van de Sint Eloy polder, gelegen onder het 
ambacht van Assenede, gemaekt ten bevele van de heeren 
voorlegghers van de dicagie van den zelven polder." Figuratieve 
kaart van de polderstreek nabij Wachtebeke. Maart 1629

1 blad

679 " Kaerte ende methynghe van St-Pieters polder, gelegen aen de 
Oostzijde van het fort Philippynen, gemaekt door Jan Cornelis." 
Kaart van de polderstreek nabij Philippine. 1634

1 blad

680 " Figurative kaert van de goederen van d'Eerwaerde vrouw 
abdesse van Oost-Eecloo, liggende in den St-Jooris polder, 26 
november 1699." Kaart van eigendommen in de polderstreek nabij 
Watervliet. 20 november 1699

1 blad

681 " Figurative kaert van polders gelegen ontrent Sas van Gent." 
Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Sas van Gent. [17de 
eeuw]

1 blad

682 " Kaerte figurative van den polder van den Overslagh, geformeert 
den 28 juni 1689, door J.-P. Van Landeghem, gecopieerd door P. 
Dierick, den 20 november 1734." Figuratieve kaart van de 
polderstreek rond het grensgehucht Overslag bij Wachtebeke. 20 
november 1734 (kopie van een kaart van 28 juni 1689)

1 blad

683 " Figurative kaert van polders gelegen ontrent Sas van Gent, door 
P. Verbiest." Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Sas van 
Gent. Z.d.

1 blad

684 " Figurative kaert der prochie van Wachtebeke, door P. De Vos, 
gezworen landmeter, gemaekt ten verzoeke van de heer prelaet 
der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te valideren in zyne 
zaek als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert 
gereguleert in conformiteyt van den contracte in daete 24 meye 
1515, aengegaen tusschen het klooster van de byloke, den 
pitancier van St-Pieters klooster en Jonc. Steven Van Idegem, 14 
november 1663." Figuratieve kaart van Wachtebeke, opgemaakt 
door Pieter De Vos. 14 november 1663

1 blad

685 " Figurative kaert der prochie van Wachtebeke, door P. De Vos, 
gezworen landmeter, gemaekt ten verzoeke van de heer prelaet 
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der abdye van St-Pieters, nevens Gent, om te valideren in zyne 
zaek als heerscher jegens de grave van Watou; deze kaert 
gereguleert in conformiteyt van den contracte in daete 24 meye 
1515, aengegaen tusschen het klooster van de byloke, den 
pitancier van St-Pieters klooster en Jonc. Van Idegem, 14 november
1663." Figuratieve kaart van Wachtebeke, opgemaakt door Pieter 
De Vos. Z.d.

1 blad

686 " Figurative kaert van de groote thienden van Mevrouw van der 
Byloke, en Mynheer Van Wiese, gelegen te Wachtebeke." 
Figuratieve tiendenkaart van Wachtebeke. [begin 18de eeuw]

1 blad

687 " Figurative kaert van de thienden van het klooster van de Byloke, 
gelegen binnen de prochien van Zelzate en Wachtebeke, en in den 
St-Bernardus polder, gemaekt door den Dykgraef Lucas 
Horenbault, 1610." Figuratieve tiendenkaart van Wachtebeke en 
Zelzate. 1610

1 blad

688 " Figurative kaert van eene hofstede ende landen competerende 
aen de abdye van Ste Pieters, getrocken uyt de prochie kaerte van 
Zelsaete, door J.-F. Bruyn, landmeter." Figuratieve kaart van 
onroerende goederen in Zelzate. 4 februari 1771

1 blad

689 " Figurative kaert van goederen gelegen te Zelzate, in het elfste 
beloop, toebehoorende aen de abdye van Baudeloo te Gent." 
Figuratieve kaart van onroerende goederen in Zelzate. [18de eeuw]

1 blad

690 Uittreksel uit de kaart van Zelzate, gelegen in het kanton 
Assenede, die de genationaliseerde goederen van de abdij van 
Doornzele omvat. [eind 18de eeuw]

1 blad

691 " Kaerte en metinge gedaan door Niclaeys Caes, gesworen 
lantmeter van Bouchaute, van goederen gelegen te Bouchaute, en 
competerende aen het klooster van Oost Eekloo. Deze kaert 
opgemaekt den lesten januari 1641, ten verzoeke van Johanne 
Franchoise, abdesse van het zelfde klooster". Kaart van onroerende
goederen in Boekhoute. 31 januari 1641

1 blad

692 " Figurative kaert van 640m 136r land genaemd Craberbeke 
gelegen ten deele in de prochie van Bouchaute en ten deele in de 
prochie van Lembeke, gemaekt ten verzoeke van Je- Franchoise 
Van der Steene, abdesse van het clooster van Oost-Eekloo, door 
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Nicolaes Caes, gezworen landmeter, 20 augusti 1641". Kaart van 
een landgoed in Boekhoute en Lembeke. 20 augustus 1641

1 blad

693 " Figurative kaert van landen competerende aen de abdye van 
Oost-Eecloo, gelegen in de prochie van Oost-Eecloo, gemaekt ten 
verzoeke van Joffr. Françoise van den Steene, abdesse van het 
zelfde klooster, door Nicolaes Caes, gezworen landmeter te 
Bouchaute, 20 augusty 1641". Kaart van onroerende goederen in 
Oosteeklo. 20 augustus 1641

1 blad

694 " Figurative kaert van landen competerende aen de abdye van 
Oost-Eecloo, gelegen in de prochie van Oost-Eecloo, gemaekt ten 
verzoeke van Joffr. Françoise van den Steene, abdesse van het 
zelfde klooster, door Nicolaes Caes, gezworen landmeter te 
Bouchaute, 20 augusty 1641". Kaart van onroerende goederen in 
Oosteeklo. 20 augustus 1641

3 bladen en 1 stuk

695 " Kaerte en afbeeldinge van de gelegendheyd van eenige partyen 
land, competerende de abdesse van het klooster van Oost-Eecloo, 
binnen dezelve prochie liggende, gemaekt door Caes, 3 mey 
1642". Kaart van onroerende goederen in Oosteeklo. 3 mei 1642

1 blad

696 " Figurative kaert van landen gelegen te Oost-Eecloo, op het 
gescheed van Lembeke, competerende aen de abdye van Oost-
Eecloo te Gent". Figuratieve kaart van goederen in Oosteeklo. 
[17de eeuw]

2 bladen

697 " Figurative kaert van eenige partyen land, gelegen te Oost-Eecloo,
competerende aen het klooster van Deynze". Figuratieve kaart van 
onroerende goederen in Oosteeklo. [17de eeuw]

1 blad

698 " Figurative kaert van hofstede, landen, bosschen, enz. 
competerende het klooster van Deynze, te Gent, gelegen te Oost-
Eecloo en te Ertvelde, gemaekt ten verzoeke van d'heer Van 
Crombrugghe, ontfanger en directeur van de goederen van gemeld
klooster, door Joannes Van Beverenen Cornelis Slock, gezworen 
landmeters, den 15 january 1782". Figuratieve kaart van 
landgoederen in Ertvelde en Oosteeklo. 15 januari 1782

1 blad

699 " Figurative kaert van de polders, gelegen ontrent Watervliet, enz. 
gemaekt by Franchoys Van de Velde, 1554". Figuratieve kaart van 
de polderstreek nabij Watervliet. 1554
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1 blad

700 " Figurative kaert van de polders, gelegen ontrent Watervliet, enz. 
gemaekt by Franchoys Van de Velde, 1554". Figuratieve kaart van 
de polderstreek nabij Watervliet. 1554

1 blad

701 " Figurativen kaert van de polders gelegen ontrent Watervliet, 
Biervliet, Philippineen Bouchaute". Figuratieve kaart van de 
polderstreek ten noorden van Watervliet. September 1630

1 blad

702 " Copie uyt eene oude kaerte gemaekt ten jare 1545 
toebehoorende d'abdye van St-Pieters, van de thienden van de 
Oudemanspolder, gemaekt door Jan Bale". Tiendenkaart van de 
polderstreek nabij Waterland-Oudeman. 19 december 1652

1 blad

703 " Figurative kaert van den St-Clara, Laurina, St-Barbelen, St-Anna, 
St-Christofelen, St-Maria, St-Jooris, St-Jan, St-Nicasius, Philippine, 
Cockuuts, Capelle, Fossire, Hileen andere polders, gelegen omtrent
Assenede en Watervliet, gemaekt ten verzoeke van den heer 
prelaet van Ste-Pieters, neffens Gent, door Jan Bale. 1652". 
Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden van Boekhoute 
en Assenede. 1652

1 blad

704 " Figurative kaert van den St-Clara, Laurina, St-Barbelen, St-Anna, 
St-Christofelen, St-Maria, St-Jooris, St-Jan, St-Nicasius, Philippine, 
Cockuuts, Capelle, Fossire, Hileen andere polders, gelegen omtrent
Assenede en Watervliet, gemaekt ten verzoeke van den heer 
prelaet van Ste-Pieters, neffens Gent, door Jan Bale. 1652". 
Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden van Boekhoute 
en Assenede. 1652

1 blad

705 " Figurative kaert van den St-Clara, Laurina, St-Barbelen, St-Anna, 
St-Christofelen, St-Maria, St-Jooris, St-Jan, St-Nicasius, Philippine, 
Cockuuts, Capelle, Fossire, Hileen andere polders, gelegen omtrent
Assenede en Watervliet, gemaekt ten verzoeke van den heer 
prelaet van Ste-Pieters, neffens Gent, door Jan Bale. 1652". 
Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden van Boekhoute 
en Assenede. 6 mei 1653 (kopie van een kaart van 1652)

1 blad

706 " Figurative kaert van de Laureyne, Capelle, St-Jans, Nicasiusen St-
Andries polders, gelegen ten noorden van Assenede, Bouchauteen 
Bassevelde". Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden 
van Assenede. [17de eeuw]
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1 blad

707 " Figurative kaert van de Laureyne, Capelle, St-Jans, Nicasiusen St-
Andries polders, gelegen ten noorden van Assenede, Bouchauteen 
Bassevelde". Figuratieve kaart van de polderstreek ten noorden 
van Assenede. [17de eeuw]

1 blad

708 " Figurative kaert van verschyde polders, gelegen tusschen 
Watervliet, Biervliet, Philippineen Bouchaute". Figuratieve kaart van
de polderstreek ten oosten van Watervliet. [17de eeuw]

1 blad

709 " Kaerte figurative van de polders en schorren by Watervliet, met 
project van den dyk Claraen Isabbelle Polder". Figuratieve kaart 
van de polderstreek nabij Watervliet. [begin 17de eeuw]

1 blad

710 " Figurative kaert van de polders gelegen ontrent Watervliet en 
Waterland, gecopieert by Jan Bale,  naer d'origineele kaert 
figurativen gemaekt by wylen Franchoys Van de Velde, ten jaere 
1557". Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Watervliet en 
Waterland-Oudeman. 18 september 1652 (kopie van een kaart van 
1557)

1 blad

711 " Kaerte van den gescheede ende limite van de prochie van 
Watervlietjeghens thende van den Joncvrauw polderen jeghens 
Bouchaute ambacht, door P. de Buck. 1573". Kaart van Watervliet. 
1573

1 blad

712 " Figurative kaert van eenige partyen land gelegen in den St-Jooris 
polderte Waterdyk en Watervliet, gemaekt ten verzoeke van de 
abdesse van het klooster van Oost-Eecloo, door Nikolaes Caes, 
gezworen landmeter te Bouchaute, 28 november 1640". 
Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Watervliet en Waterdijk.
28 november 1640

1 blad

713 " Kaerte van Hulster ambacht, de nieuwe dykagie tusschen Hulst 
en 't Sas van Ghendtmet alle de forten en redouten mede het 
balliuschap van 't landt van Waes, door Pieter Verbist." Kaart van 
het ambacht Hulst. 1640

1 blad

714 " Figurative kaert van de limiten van Hulst en het land van Waes, 
door J. Baele, 1655." Figuratieve kaart van de grenzen van het 
ambacht Hulst en het Land van Waas. 1655
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1 blad

715 " Figurative kaert van de limiten van Hulst en het land van Waes, 
door J. Baele, 1655." Figuratieve kaart van de grenzen van het 
Ambacht Hulst en het Land van Waas. 1656

1 blad

716 " Kaerte figurative van 't land van Waesende Hulster ambacht, 
alsmede de rivier de Scelde, met de rechte gelegentheyt van de 
naestliggende landen, door P. Verbist." Figuratieve kaart van het 
ambacht Hulst. 1656

1 blad

717 Kaart van het ambacht Hulst en het Land van Saaftinge, 
opgemaakt door Gheldolf. 1842 (kopie van een kaart van 1575)

1 blad

718 " Figurative kaert van Goederen competerende aen de abdye van 
St-Pieters, nevens Gent, gelegen in de staten Clinge, gemaekt uyt 
de origine kaerte ende eveningbouck van Herman Pierrens, ten 
jaere 1715, door J.-F. Maes." Figuratieve kaart van eigendommen in
De Klinge. 17 september 1767 (kopie van een kaart van 1715)

1 blad

719 Plan van de gemeente De Klinge, opgemaakt door J.-L. Dumas en 
Desaubleaux, respectievelijk hoofdlandmeter en landmeter. 8 
december 1804 (17 frimaire XIII)

1 blad
Niet raadpleegbaar

720 " Figurative kaert van de polders gelegen ontrent Hulst, gemaekt 
de 18 januari 1574, door Pieter de Buck, van Gent, Jan 
Simoensevan Ghistele, ende Dierick Heyndricx, balliu van 
Vossemaer, gecopieerd den 17 september 1772, ten verzoeke van 
d'Horisele, ontfanger van de goederen der abdye van de Byloke, 
door Karel Benthuys, gezworen landmeter geadmitteerd by den 
raede van Vlaenderen." Figuratieve kaart van de polderstreek rond 
Hulst. 17 september 1772 (kopie van een kaart van 18 januari 
1574)

1 blad

721 " Kaerte ende metinghe van de polders van St-Jans steene, 
Absdaele, 't Nieuwlantende Stoppeldyck, gemaekt ten jaere 1617, 
te beginnen by Steven Ransens, Simoensensende nu by Gilles 
Speelmanen Herman Pierssens, hermaekt ten verzoeke van 
Matthys Jacob, dyckgrave, enz. gecommitteerd van de heeren 
hooglanden, den 31 december 1668, gecopieerd ten verzoeke van 
Dhooriseleontvanger van de goederen der abdye de Byloke, te 
Gent, door Carolus Benthuys, gezworen landmeter, den 17 
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september 1772." Kaart van de polderstreek ten zuiden van Hulst. 
17 september 1772 (kopie van een kaart van 1617)

1 blad

722 Figuratieve kaarten van de polderstreek nabij Hulst. 1645-1663
3 bladen

723 " Figurative kaert van goederen gelegen in den Stoppeldyk 
polderontrent Hulst." Figuratieve kaart van de polderstreek ten 
noordwesten van Hulst. Z.d.

1 blad

724 " Figurative kaert van verscheyde polders, gelegen ontrent Hulst, 
gemaekt ten verzoek van den heer Engelbertus Delfortrie, prelaet 
van d'abdye van Baudeloo, zuster Marie Ronse, abdesse van het 
klooster van Terhaegen, den Eerw. prior der predikheeren, 
meesterigge en voogden van Weenemaers hospitael, enz. door 
J.F.D. Bruyn, naer eene oude kaert van 1645, berustende ter greffie
van Hulster anbacht, en geintituleerd Dyckagie van den polder van
Stoppeldyck, eerst gemeten door Abr. Bollaert, Jacob Pieterssenen 
Andries Van der Haeghen, en vernieuwd ter jaere 1772, door 
Hermannus Pierssens Pieters." Figuratieve kaart van de 
polderstreek ten noordwesten van Hulst. 28 september 1772 (kopie
van een kaart van 1645)

1 blad

725 " Figurative kaert van de prochien van Heynsdyck ende Sher 
Pauwels polder, gemaekt ten verzoeke van den heeren Bailliu, 
Borghmeester ende schepenen van Hulster ambacht, door G. 
Speelman." Figuratieve kaart van de polderstreek ten zuiden van 
Hengstdijk. 1668

1 blad

726 " Kaerte figurative van de oude polders van Ste-Anna, Aendorp, St-
Anthonis zuyd, en St- Anthonis noord, mitgaders den ouden polder 
van Kieldrecht, opgemaekt uyt eene kaerte van groot Meerlemont, 
van date 1574, door Baudewyn Speelman." Figuratieve kaart van 
de polderstreek ten noordwesten van Hulst. 23 september 1703

1 blad

727 " Kaerte figurative van de oude polders van Ste-Anna, Aendorp, St-
Anthonis zuyd, en St- Anthonis noord, mitgaders den ouden polder 
van Kieldrecht, opgemaekt uyt eene kaerte van groot Meerlemont, 
van date 1574, door Baudewyn Speelman." Figuratieve kaart van 
de polderstreek ten noordwesten van Hulst. Z.d.

1 blad

728 Algemeen plan van de uit te voeren werken aan de dijken van de 
polders van het arrondissement Hulst. 1808
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1 blad

729 Plan van het strand voor de Margaretapolder en de Kleine 
Huyssens zoals het er op 1 maart 1810 uitzag, met enkele uit te 
voeren bedijkingswerken, opgemaakt. door ingenieur Engel. 24 
maart 1810

1 blad
Niet raadpleegbaar

730 " Kaerte figurative van de schorren en blyken, gelegen tusschen 
Kieldrechten Hulst, gemaekt ten verzoeke van den prelaet van St-
Pieters neffens Gent, door Jan Bale." Figuratieve kaart van de 
schorren nabij Hulst. 22 maart 1655

1 blad

731 " Extract uyt eene kaert van de bedykinghe van het deel van 
Moerbeke, Wachtebeke, Zuyddorpeen Boostenblye, gemaekt by 
Jacques Coppe, ten jaere 1620, ten verzoeke van de heeren 
dykgraeve en voorleggers van de bedyckte landen." Uittreksel van 
een kaart van het ambacht Axel, dat door Reynax gecertificeerd 
werd. 1620

1 blad

732 " Figuratieve kaert van den Albertus polder, gemaekt op het 
leegwaeter, door Lucas Horenbault,jaar 1620." Figuratieve kaart 
van de polderstreek nabij Axel. 1620

1 blad

733 " Kaerte gemaekt ten bevele van d'heeren voorlegghers van de 
dicagie van St-Eloys polder, gelegen onder Axel-Ambacht en een 
deel op Assenede- Ambacht, afgeteekend in maerte XVI 
neghenentwintich." Kaart van de polderstreek nabij Axel. Maart 
1629

1 blad

734 " Kaerte ghemaeckt ten bevele van mijn Eerw. heere den prelaet 
van St-Pieters neffens Ghendt, van zeker partyen van lande 
ligghende in Westdorpe polder, wesende Axel-Ambacht, op de 
Oostzyde van het Sas, waerop de abdye van St-Pieters de tienden 
is heffende, door den gezworen landtmeter J. Coppe." Kaart van de 
polderstreek nabij Axel. 8 augustus 1630

1 blad

735 " Kaerte figuratieve van den Austrichen-, Albertus-, Verckens-, 
Rooden-, St-Jans-, Nicasius-, St-Adrien-, St-Antheunis-, St-Clays-, 
Zuyt-dorp-polder, alle gelegen tusschen Philippine, Assenede, 
Zelzate, Zuyddorpeen Axel en competerende St-Pieters met 
vergelyking der oude ligging, gemaekt door J. Bale." Figuratieve 
kaart van de polderstreek nabij Axel. 1654
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1 blad

736 " Kaerte figurative van de Austrichen-, Albertus-, Verckens-, 
Rooden-, St-Jans-, Nicassius-, St-Antheunis-, St-Clays-, Zuyt-dorp- 
polders, alle gelegen tusschen Philippine, Assenede, Zelzate, 
Zuyddorpeen Axel en competerende St-Pieters, met vergelyking 
der aude ligging, gemaekt door Jan Bale." Figuratieve kaart van de 
polderstreek nabij Axel. 31 januari 1655

1 blad

737 " Kaerte figurative van de dykage van Canisvlieten den Austrichen 
polder, alsmede van de Verckensschorreen Vogelschorre, gemaekt 
door de gesworen landtmeter Ryckewaert, naer eene minute van 
Jan Bale." Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Axel. 11 
augustus 1677

1 blad

738 " Figurative kaert van den Autrichen polderen Canisvliet." 
Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Axel. [18de eeuw]

1 blad

739 " Figurative kaert van den Autrichen polderen Canisvliet." 
Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Axel. [18de eeuw]

1 blad

740 " Kaerte ende metinghe van de vyf nieuw bedykte polders onder 
Axel-Ambacht bezuyden het kanael, namentlyk: Nieuw Suydorpe, 
Oudt Suydorpe, Nieuw Beoostenblye, Keernmelck polder, enz. door 
J. Matelé." Kaart van de polderstreek nabij Axel. 1729 (kopie van 
een kaart van 1707)

1 blad

741 " Kaerte figuratieve van den Moerspuye polder, gemaekt door J.F.D.
Bruyn, ten verzoeke van den heer prelaet van St-Pieters, binnen 
Gent." Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Axel. 7 juli 1774

1 blad

742 " Kaerte figuratieve van den Moerspuye polder, gemaekt door J.F.D.
Bruyn, ten verzoeke van den heer prelaet van St-Pieters, binnen 
Gent." Figuratieve kaart van de polderstreek nabij Axel. 7 juli 1774

1 blad

743 " Kaerte van landen toebehoorende de abdyen van Baudeloo, en 
Terhaegen, en het ridder order van Malta, gelegen in de polders 
van Canisvliet, Beoostenbly, Bewestenbly, en Rieten Wulfsdyk, 
gemaekt ten verzoeke der administratie van het departement der 
Schelde, door A.-L. Steenput." Kaart van de polderstreek nabij Axel 
met landgoederen die toebehoorden aan verschillende instellingen.
18 oktober 1796
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1 blad
Niet raadpleegbaar

744 " Figurative kaert van het verdronken land van het klooster van 
Baudeloo in Axel ambacht, naer eene andere kaert gemaekt door 
Berth. De Buck." Figuratieve kaart van de schorren nabij Axel. 4 
november 1626

1 blad

745 " Kaerte figurative van de schorren van Absdaele, St-Anna, 
Reygers-bos, Moncado, St-Marck, Verckens-, Puttenen Caniesvliet, 
gelegen tusschen Hulsten 't Sas van Gent, dienende tot het project
van de bedyckingen derzelve." Figuratieve kaart van de schorren 
nabij Axel. [ca. 1787]

1 blad

746 " Figurative kaert van alle de bosschen (gelegen in het kwartier 
van Antwerpen), toebehorende myne eerw. Heere den Bisschop 
van Ghent, door Adr. Van der Hagen. 1644." Figuratieve kaart van 
onroerende goederen in Antwerpen, die tot het bisdom van Gent 
toebehoorden, opgemaakt door Adriaan Van der Haegen. 1644

1 blad

747 " Figurative kaert van alle de bosschen (gelegen in het kwartier 
van Antwerpen), toebehorende myne eerw. Heere den Bisschop 
van Ghent, door Adr. Van der Hagen. 1644." Figuratieve kaart van 
onroerende goederen in Antwerpen , die tot het bisdom van Gent 
toebehoorden, opgemaakt door Adriaan Van der Haegen. Z.d., 
(1644)

1 blad

748 Gegraveerde kaart met een plan van de stad Antwerpen en het 
Steen, opgemaakt door E.-H. Fricx in Brussel. 1711

1 blad

749 " Kaerte figuratieve van de ligging van de stad Antwerpen met de 
forten, dykagien, enz. daeraen annex en van den loop van de 
Schelde, gemaekt door P. Stynen." Figuratieve kaart van 
Antwerpen. 13 augustus 1748

1 blad

750 " Figurative kaert van landen, bosschen ende boschwachters 
huysinge, gestaen ende gelegen onder de dorpen van Bouchaute, 
St. Laureyns, 't Hove, Duffel, Lachenen byvang der stad Lierende 
ten gehuchte van Lendtonder den dorpe van Contich, gemaekt ten 
verzoeke van het bisdom van Gent, door P. Stynen, gezworen 
landmeter te Antwerpen, naer eene oude kaert van 1644, door Adr.
Van der Haeghen." Figuratieve kaart van Boechout, nabij 
Antwerpen. [17de eeuw]
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1 blad

751 " Figurative kaert van de landen, bosschen, enz. gelegen onder de 
dorpen van Bouchaute, St-Laureyns, 't Hove, Duffel, Lachenen, 
byvang der stad Lierende ten gehuchte van Lendt, onder den 
dorpe van Contich, competerende het bisdom van Gent." 
Figuratieve kaart van Boechout, nabij Antwerpen. [17de eeuw]

1 blad

752 Topografische kaart van de stad Brussel, opgemaakt door E.-H. 
Fricx in Brussel. 1711

1 blad

753 Kaart van de stad Brussel, waarop de invallen van 24 november 
1708 van het Franse leger onder leiding van generaal de Bavière 
werden aangebracht. 1711

1 blad

754 Kaart van de stad Brussel, opgemaakt in Brussel bij Henry Fricx. 
[18de eeuw]

1 blad

755 " Figure et carte proportionele des biens de la cense de Chanteleu, 
gissant au terroir de Genappe, ensemble des terres et boscailles 
qu'on dist du Bois-le-Ducq, et aultres heretaiges de l'abbaye 
d'Afflighem, faict au mois d'aoust et septembre 1627, par 
l'arpenteur sermenté, Guil. Roy, ce par ordre de Messieurs les 
commissaires du souverain conseil de Brabant, en la cause du 
Seign. III. Archvesque de Malines, prélat d'Affligem, contre les 
héritiers de feu Glaude Gobaut." Figuratieve kaart van de 
cijnsgoederen en andere eigendommen van de abdij van Affligem 
in het gehucht Chanteleu, nabij Genepiën, opgemaakt door 
landmeter Guillaume Roy. September 1627

1 blad

756 " Extract uyt den kaertboek der parochie metinghe van Cobbegem 
en Assche, gemaekt ten verzoeke van den heer Bourgogne als 
rentmeester van zyne hoogweerdigheyt den bisschop van Gent, 
door P.-S. Wautier, gezworen landmeter geadmitteerd by den raed 
van Braband. Brussel, 3 mei 1784." Kaart van Kobbegem en Asse. 3
mei 1784

1 blad

757 " Figurative kaart van de cijns van Croissant in het gebied van 
Genappe, getekend in de maand september 1626 door Guil. Roy, 
landmeter en gekopieerd op 14 augustus 1687 door J. Laboreux, 
landmeter van de koning." Kaart van Genepiën. 14 augustus 1687 
(kopie van een kaart van september 1626)

1 blad
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758 Figuratieve kaart van landgoederen en weiden in de omgeving van 
Genepiën, die aan de abdij van Affligem toebehoorden. [17de 
eeuw]

1 blad

759 Figuratieve kaart van de tienden in Glabais die aan de pastoor van 
Genepiën toebehoorden, opgemaakt door Dusart, beëdigd 
landmeter uit Nijvel en erkend in de Raad van Brabant. 11 
december 1786

1 blad

760 Figuratieve kaart van de goederen in Sint-Joris-Weert nabij Leuven, 
getekend op verzoek van abt van Villers Antoine Pinchard, 
opgemaakt door Jean Petrebu, landmeter aangesteld door de Raad 
van Brabant. 8 april 1698

1 blad

761 Figuratieve tiendenkaart van Loupoigne nabij Genepiën, 
opgemaakt door D.-J. Dussart, gezworen landmeter en toegelaten 
door de Raad van Nijvel. 10 april 1782

1 blad

762 Figuratieve kaart van landgoederen en bos in Marensart nabij 
Lasne, opgemaakt door landmeter Mottaers. Maart 1701 (kopie van
een kaart van 29 november 1657)

1 blad

763 Kaart van de abdij van Nethen. [18de eeuw]
1 blad

764 Figuratieve cijnskaart van Passavant nabij Genepiën, opgemaakt 
door J. Laboreux, koninklijk landmeter. Augustus 1687 (kopie van 
de kaart van september 1626)

1 blad

765 Figuratieve cijnskaart van het gehucht Passavant nabij Genepiën, 
opgemaakt door Martin Mottars, landmeter toegelaten door de 
Raad van Brabant. Augustus 1700 (kopie van de kaart van 
september 1626)

1 blad

766 Figuratieve cijnskaart van Roosbeek, met de cijnzen die 
toebehoorden aan het Villerscollege van Leuven, getekend op 
verzoek van de voorzitter van het college, opgemaakt door P.-L.-L. 
Gens, gezworen landmeter. 26 mei 1769

1 blad

767 " Figurative kaert van de landen gelegen te Roosbekein Braband." 
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Figuratieve kaart van Roosbeke.
1 blad

768 Figuratieve kaart van onder meer landerijen en bossen in de 
omgeving van Waver, opgemaakt door landmeter Mottars. 
September 1700 (kopie van een kaart van 1642)

1 blad

769 Figuratieve kaart van landgoederen in Werchter, getekend op 
verzoek van de abt van Villers Antoine Pinchard, opgemaakt door 
Jean Petrebu, landmeter benoemd door de Raad van Brabant. 7 
mei 1698

1 blad

770 Kaart van het zogenaamde "Noordelijk Departement" - West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Kamerijk -, 
opgemaakt door J.-B. De Rouge, landmeetkundig ingenieur. 1790

1 blad
Niet raadpleegbaar

771 Kaart van Henegouwen, met een vrij exacte aanduiding van alle 
steden, dorpen en parochies, evenals van de rivieren, straten en 
grote wegen. 1794

1 blad

772 Gegraveerde kaart van de omgeving van Philipville, Charlemont, 
Chimay, Mariembourg, Rocroi en Charleville, opgemaakt door de 
Fer. 1710

1 blad

773 Figuratieve kaart van de heerlijkheid van Hollain nabij Doornik, die 
aan de Sint-Pietersabdij te Gent toebehoorde. [18de eeuw]

1 blad

774 Kaart van de Verenigde Provinciën, opgemaakt door F. De Wit. 
[17de eeuw]

1 blad

775 " Plan der stad Vlissingen, van 1808, opgemaekt door G. 
Deurwaarder." Kaart van Vlissingen. 1808

1 blad

776 Kaart van het graafschap Holland, opgemaakt door Nic. Visscher. 
[17de eeuw]

1 blad

777 Kaart van de stad en omgeving van Vlissingen in de Nederlandse 
provincie Zeeland. Z.d.

1 blad
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778 Kaart van het graafschap Zeeland, opgemaakt door Pieter Verbist. 
1632

1 blad

779 Kaart van het graafschap Zeeland, opgemaakt door Nic. Visser. 
1657

1 blad

780 Kaart van het graafschap Zeeland, opgemaakt door Nic. Visser. 
1657

1 blad

781 Figuratieve kaart van het graafschap Zeeland, opgemaakt door 
Frederik De Wit. Z.d.

1 blad

782 Kaart van de zoutbelasting in Frankrijk. [18de eeuw]
1 blad

783 Plan en figuratieve kaart van de gronden, de woning, de weilanden 
en de beploegde landerijen in de voormalige parochies Campin en 
Carembaux, in de toenmalige kasselrij van Rijsel in Romaans-
Vlaanderen, die tot het eigendom van de abten, proosten en 
monniken van de Gentse Sint-Pietersabdij toebehoorden, getekend 
op verzoek van Coppens, monnik en ontvanger van de Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door Adrien Cuvelier uit Wambrechies, 
gezworen landmeter van de stad en de kasselrij van Rijsel. 30 juli 
1725

1 blad

784 Figuratieve kaart van het graafschap Harnes in Artesië, met 
goederen die toebehoorden aan de Sint-Pietersabdij te Gent. [18de 
eeuw]

1 blad

785 Figuratieve kaart van het bos langs de grote sluis van Harnes, 
opgemaakt door M. Caron. 1634

1 blad

786 Figuratieve kaart van het moergebied rond Harnes. [17de eeuw]
1 blad

787 Figuratieve kaart van de parochie Harnes in Artois, die aan de Sint-
Pietersabdij te Gent toebehoorde. [17de eeuw]

1 blad

788 Figuratieve kaart van de omgeving van Harnes in Artois. [17de 
eeuw]
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1 blad

789 Topografische kaart van het graafschap Harnes, een heerlijkheid 
van de Gentse Sint-Pietersabdij, in Artois. [18de eeuw]

1 blad

790 Kaart van de graafschappen Harnes, Annay en Loyson in het Franse
Artesië. Z.d.

1 blad

791 Wegenplan van Parijs en haar voorsteden, opgemaakt door Crepy 
in 1750. 1750

1 blad

792 Figuratieve kaart van de tienden van de Sint-Pietersabdij in de 
streek van onder meer Wingles en Bénifontaine, in het Franse 
Artesië . [17de eeuw]

1 blad

793 Kaart van het hertogdom Savoye, het vorstendom Piëmont en het 
hertogdom Montferrat, opgemaakt door Tob.-Conr. Lotter. [18de 
eeuw]

1 blad

794 Kaart van Italië, opgemaakt naar de toen meest betrouwbare 
waarnemingen, waarop de wegen en de indelingen van de nieuwe 
ambtsgebieden van de Franse republiek werden aangeduid door C.-
F. Delamarche. [ca. 1798]

1 blad

795 Kaart met de loop van de Rijn, opgemaakt door Poirson in 1790. 
1793

1 blad

796 Kaart met de loop van de Rijn, vanaf Bazel tot aan Keulen, 
opgemaakt door Mathieu Seutter. 1793

1 blad

797 Kaart van het koninkrijk Hongarije, met inbegrip van Servië, 
Roemenië, de Krim, de Zwarte Zee en de andere buurlanden van 
Hongarije. 1788

1 blad

798 Kaart van het oude hertogdom Zwaben, opgemaakt door Robert. 
[18de eeuw]

1 blad

799 Kaart van de Zwarte Zee, opgemaakt door C.-F. Delamarche in 
Parijs. 1788
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1 blad

800 " Plan van het hof Bakaert." [Eind 18de eeuw]
1 blad

801 " Plan van het hof Ter Neusen." [18de eeuw]
1 blad

802 Ligging van de gebouwen van de hoeve " het Hof ter Neesen", 
opgemaakt op vraag van de administratie van het 
Scheldedepartement. [Eind 18de eeuw]

1 blad
Niet raadpleegbaar

803 " Project tot het maeken prochie kaerten." Kaart van een fictief 
dorp die model stond voor het opmaken van andere 
landmeterkaarten. Z.d.

1 blad

804 Ontwerpplannen van een Rooms-katholieke kerk, die van de 
Gentse academie in 1779 de architectuurprijs kreeg. 1779

3 bladen

805 " Plan voor eene nieuwe bargie om te vaeren van Brugge op 
Ostende." Ontwerpplannen van een barge. Januari 1781

3 bladen

806 Plannen van zeedijken en een fort. [17de eeuw]
3 bladen

807 Delen van plannen van landelijke goederen die eigendom waren 
van de abdij van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij van 
Ninove. [17de eeuw-18de eeuw]

7 bladen en 1 stuk

808 " Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographi 
emendata". Planisfeer, opgemaakt door Pieter Verbist. 1636

1 blad

809 " Gelukwensch aen de begonst erstelde vlaemse macht ende hare 
danksegginghe Carolus II koning van Spanien, gemaekt door 
Bourgoinie." Wenskaart met een Nederlandstalig gedicht. 1702

1 blad
Niet raadpleegbaar

810 " Nouvelle carte du Cercle de Bourgogne où l'on voit toutes les 
possessions de la maison d'Autriche dans les Pays-Bas, par les 
frères Lottera Augsburg." Kaart van de Bourgondische Kreits, 
opgemaakt door de broers Lotter in Augsburg. [18de eeuw]
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1 blad

811 "Carte van Zeelant, Vlaendre tot Antwerpen ende andre 
ommelighende landen van 't jaar 1180." Kaart van het meest 
noordelijke deel van het graafschap Vlaanderen. 17de eeuw

1 blad

812 " Copie van een land-caerte van de gelegentheyt van Vlaanderen 
en Zeeland ten tyde van graaf Guido van Dampier, grave van 
Vlaanderen. Anno MCCLXXIV." Kaart van het dertiende-eeuwse 
graafschap Vlaanderen, opgemaakt door W. Tromp, beëdigd 
landmeter. Z.d.

2 bladen

813 Kaart van het dertiende-eeuwse graafschap Vlaanderen onder 
Gewijde van Dampierre, opgemaakt door Jacques Van Houte de 
Jonge, gezworen landmeter in Sluis. 1687

1 blad

814 "Comitatus Flandriae nova descriptio. Ducatus Brabantiaenova 
delineatio per Nic. J. Visscherum." Kaart van het Graafschap 
Vlaanderen. 1661

1 blad

815 Kaart waarop onder meer het Ambacht Assenede en de Kasselrij 
van de Oudburg zijn opgetekend.

816 " Caerte figuratieve van de Moerelanden gelegen in 
Westvlaenderen." Figuratieve kaart met de weergave van de 
kanalen van Duinkerke, Sint-Winoksbergen en Hondschote naar 
Veurne, opgemaakt door P. Mercx. 17de eeuw

1 blad

817 Onafgewerkte kaart van Vlaanderen. [18de eeuw]
1 blad

818 " Département du Nord, ou les provinces de Flandre, de Hainautet 
du Cambrésis, etc..". Kaart van Noord-Frankrijk, opgemaakt door 
ingenieur-landmeter J.B. de Bouge. 1790

1 blad

819 Kaart van Vlaanderen met de Vier Ambachten, het Land van Waas 
en het Brugse Vrije. [17de eeuw]

1 blad

820 Kaarten met de grenzen van het Land van Waas, met onder meer 
de parochies Moerbeke, Stekene en Verrebroek en de polder van 
den Reede, Stroperspolder, Arenbergpolder, polders van Kieldrecht,
Mendonk en Salegem, en het kanaal van Axel naar Assenede. 29 
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januari 1682, 8 juli 1713
2 bladen

821 Kaart van het Ambacht Hulst op de grens met het Land van Waas, 
met Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene en Sint-Gillis. [1654]

1 blad

822 Kaart met de grens tussen de gebieden van de Staten van Holland 
en de Oostenrijkse Nederlanden, opgemaakt door H. Pierssens en J.
Van Goethem, beëdigde landmeters. 8 juli 1722

1 blad

823 Kaart van de zeekust van Blankenberge tot Bergen-op-Zoom, met 
aanduiding van steden, polders en waterlopen, opgemaakt in 
Antwerpen door Pieter Verbiest. 17de eeuw

1 blad

824 Kaart met een deel van de steenweg van de Pontstraatpoort in 
Aalst naar de Dender, opgemaakt door Eg. De Coster, beëdigd 
landmeter. 1762

1 blad

825 Kaart van de wegen Geraardsbergen-Gent, Geraardsbergen-Aalst-
Dendermonde en Oudenaarde-Ruien en van enkele omliggende 
gemeenten in het Land van Aalst. 18de eeuw

1 blad

826 Kaart van de steenweg nabij de Molenstraatspoort in Aalst, van de 
brug tot aan de " Beggijnen Bogaert", opgemaakt door landmeter 
P.M.M. Rymbaut. 1792

1 blad

827 Kaart van de steenweg van de vestingwerken van Aalst tot aan de 
grens van Erembodegem, doorheen de wijken de Praterij, 
Schaarbeek en Mijlbeke, opgemaakt door Andries De Coster, 
beëdigd landmeter. 1760

1 blad

828 Kaart van de steenweg op het gebied van Erembodegem, van de 
grens aan Mijlbeke tot aan de bareel, opgemaakt door Adrien De 
Coster, beëdigd landmeter. 1760

1 blad

829 Kaart van de steenweg op het grondgebied van Erembodegem, van
de bareel tot aan de grens met Brabant. 1760

1 blad

830 Kaart van de steenweg van de vestingswerken van Aalst tot aan de
grens van Erpe over de Praterij en Schaarbeek, door Adrien de 
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Coster, beëdigd landmeter. 1760
1 blad

831 "Plan figuratieve van de heirbaen van de stadt Geeraertsberghe 
naar de ghene van Aelst alsmede van den cleyen wegh liggende 
op eenighe plaetsen tusschen de voornoemde steden, metsgaders 
het model tot het recht legghen van de voornoemde 
heirbaene."Figuratieve kaart van de weg van Geraardsbergen naar 
Aalst. Z.d.

1 blad

832 Plan van de baan van Henegouwen naar Aalst over de 
Daerenebrug en Oudenaarde, met de weg Oudenaarde-Ronse tot 
aan de grens van Henegouwen. 18de eeuw

1 blad

833 Kaart van de steenweg op het grondgebied van Erondegem, van de
grens met Erpe tot de grens met Vlierzele, opgemaakt door Adrien 
de Coster, beëdigd landmeter. 1760

1 blad

834 Kaart van de steenweg op het grondgebied Vlierzele, vanaf de 
grens met Erondegem, opgemaakt door Adrien de Coster, beëdigd 
landmeter. 1760

1 blad

835 Kaart van de steenweg op grondgebied Erpe, van de Praterij en 
Schaarbeek tot Erondegem, opgemaakt door Adrien de Coster, 
beëdigd landmeter. 1760

1 blad

836 Kaart van de steenweg op grondgebied Oordegem tot aan de grens
met Vlierzele, opgemaakt door Adrien de Coster, beëdigd 
landmeter. 1760

1 blad

837 Ontwerp van de steenweg van Etikhove tot de baan van 
Oudenaarde naar Ronse, opgemaakt door J.B. Van der Massen. 
1784

1 blad

838 " Caerte figurative behelsende de regte publique route van 
bezyden de stad Oudenaarde ende leyende naar Avelghem, 
Bossuyt, Helchin, met de landwegen." Figuratieve kaart van de weg
van Oudenaarde naar Avelgem. 18de eeuw

1 blad

839 Kaart van de steenweg van Oudenaarde naar Leupegem, langs de 
stad Ronse. 18de eeuw
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1 blad

840 Plan van de weg van Blankenberge naar Brugge, opgemaakt door 
J.A. Cobbe. 1722

1 blad en 1 stuk

841 " Voetwegh van Kortrijk naar Menen." Perceelkaart met 
verschillende akker- en weilanden, waarop ook de voetweg van 
Kortrijk naar Menen is aangeduid. 18de eeuw

1 blad

842 " Plan ou allignement de la Chaussée d'Enghien à Hal". Plan van de
steenweg van Edingen naar Halle, getekend door Painteau. 1750

1 blad

843 Schets van een deel van de weg van Gent naar Oudenaarde bij de 
" Sneyaf", met een aanduiding van genummerde percelen, 
oppervlakte en eigenaars. 18de eeuw

1 blad

844 Kaart van een deel van de baan van Gent naar Kortrijk, van de 
Maeltebruggekapel tot de molen van Sint-Denijs-Westrem. 1776

1 blad

845 Kaart van de eigendommen van De Jonghe nabij de steenweg van 
Kortrijk naar Gent. 1778

1 blad

846 Kaart van landgoederen nabij de oude baan in Sint-Denijs-Westrem,
grenzend aan de Maeltebruggekapel en tot aan de molen van Sint-
Denijs, met de steenweg van Gent naar Kortrijk, door A.F. 
Benthuys, landmeter, op verzoek van abt Gudwalus Seiger. 1776

1 blad

847 Ontwerp van inkorting van de baan van Gent naar Geraardsbergen 
in Oosterzele. 18de eeuw

1 blad

848 " Plan van de nieuwe calzeijde van Ghendt tot Oordegem". Plan 
van de nieuwe weg van Gent naar Oordegem, opgemaakt in 
opdracht van de Staten van Vlaanderen. 14 mei 1704

1 blad

849 Plan van het " Bois de la Garde de Dieu" in Maransart nabij Lasne, 
eigendom van de abdij van Affligem, met aan te brengen 
verbeteringen aan de weg van Waver naar Nijvel, opgemaakt door 
J.J. Dusart, beëdigd landmeter. 9 november 1791

1 blad
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850 " Plan ou allignement de la Chaussée de Grammont à Enghien". 
Plan van de baan van Geraardsbergen naar Edingen, opgemaakt 
door F. Painteau. 1750

1 blad

851 Ontwerp van een nieuwe weg nabij Geraardsbergen, opgemaakt 
door P.J. Van Damme, beëdigd landmeter. 1779

1 blad

852 Plan voor een weg over een deel van een kerkhof, toegevoegd bij 
de aanvraag van de pastoor van Otegem. 1780

1 blad

853 Kaart van de weg van Oostende naar Valenciennes. 18de eeuw
1 blad

854 Perceelkaart van de gronden tussen " den ouden Dixmuydschen 
Boterwegh" in Diksmuide en de weg van Brugge naar Ruiselede. 
18de eeuw

1 blad

855 Plan voor aanpassing aan een weg in Sint-Denijs-Westrem. 1776
1 blad

856 " Generaal plan van den steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen met de doorsnijding v/d oude baan." Plan van de 
steenweg van Sint-Niklaas naar Antwerpen, opgemaakt door Van 
Peteghem, landmeter. 1787

1 blad

857 Plannen van de weg van Sint-Niklaas naar Antwerpen. 18de eeuw
3 bladen

858 Kaart van deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar Antwerpen, 
van " het Lindeken" tot de herberg " L'etoile" in Sint-Niklaas, 
opgemaakt door F. Van Peteghem, landmeter. Z.d.

1 blad

859 " Ten verzoeke van Mijnheer de Grave, greffier van den lande van 
Waes, hebbe ik onderschreven gezworen land- en edificie meter, 
gemeten, gecarteerd ende gealligneert de straeten en coupuren 
beginnende van het lindeken tot aan herberg het sterreken 
parochie van Sint-Niklaas." Kaart van de te verbreden of aan te 
leggen straten van Sint-Niklaas. 12 januari 1787

1 blad

860 Kaart van een deel van de steenweg Sint-Niklaas-Antwerpen van 
de herberg "De Ster" in Sint-Niklaas tot de herberg Sint-Maarten in 
Beveren, opgemaakt door F. Van Peteghem, landmeter. 1787
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1 blad

861 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de herberg "Sint-Maarten" en de Kruisstraat in 
Beveren tot het landgoed van Varen-Doncq, opgemaakt door F. Van
Peteghem, landmeter. 1787

1 blad

862 Plan van de steenweg van Sint-Niklaas naar Antwerpen, van de 
herberg "Sint-Maarten" tot voorbij de Kruisstraat in Beveren. Z.d.

1 blad

863 " Ten verzoeke van Mijnheer De Grave, griffier van den lande van 
Waes, heb ik [...] gemeten, gecarteert ende gealligneert de 
coupure beginnende van aen d'herberge Sint-Martentot boven de 
zoo genaemde Kruysstraete, parochie van Beveren". Kaart van de 
coupure in Beveren, opgemaakt door J. Van Goethem. 3 januari 
1787

1 blad

864 Kaart van een deel van de steenweg Sint-Niklaas-Antwerpen, van 
de hoeve van Mauts tot aan de kleine molen, opgemaakt door P. 
Cap, landmeter. 1786

1 blad

865 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de kleine molen tot aan de pastorie van Beveren, 
opgemaakt door P. Cap, landmeter. 1787

1 blad

866 " Ten verzoeke van M. De Grave, greffier van den Lande van Waes, 
hebbe ik gecarteert de coupure van aen de pastorye van Beveren 
tot aen de Kruysstraete, ook prochie van Beveren, mitsgaeders in 
ider partije uytgedrukt elk respectif verlies in de coupure, idem de 
nummeros volgens het quohier". Kaart van de coupure in Beveren, 
opgemaakt door J. Van Peteghem. 18 augustus 1789

1 blad

867 " Ten verzoeke van M. De Grave, greffier van den Lande van Waes, 
hebbe ik gemeten ende gecarteert de coupure van aen Beveren 
dorp tot aen den paele scheydende Melsele van Swijndrecht, 
mitsgaders in ider partye uytgedrukt de nos der locale quohieren 
van ider district met diffrente gedesigneerde couleures 
aangewesten. Item de naemen der proprietarissen met den nr. van
roeden die sy in de geseide coupure verliezen". Kaart van de 
coupure in Beveren, opgemaakt door J. Van Peteghem. 11 augustus
1789

1 blad
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868 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van Beveren tot aan de schuur van Van Hal in Melsele, 
opgemaakt door P. Cap en J.J. Ducaju. 1787-1788

1 blad

869 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de schuur van Van Hal in Melsele tot aan het einde 
van de dreef van Verelst in Melsele, opgemaakt door P. Cap. 1786

1 blad

870 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de dreef van Verelst in Melsele tot aan " het steene
cruys" in Zwijndrecht, opgemaakt door P. Cap en J.J. Ducaju. 1787-
1788

1 blad

871 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de dreef van Verelst in Melsele tot aan " het steene
cruys" in Zwijndrecht, opgemaakt door J. Van Peteghem. 5 
augustus 1789

1 blad

872 " N° 6 beginnende van het hofken van Verelsttot Melsele tot aen 
het steene Kruys op Zwijndrecht". Kaart van een deel van de weg 
van Sint- Niklaas naar Antwerpen in Melsele, opgemaakt door J. Van
Peteghem. 1789

1 blad

873 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van " het steene cruys" tot het dorp van Zwijndrecht, 
opgemaakt door P. Cap. 1787

1 blad

874 Kaart van een deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar 
Antwerpen, van de dorpskern van Zwijndrecht tot aan " den 
verbranden Dyck", opgemaakt door P. Cap en J.J. Ducaju. 1787-
1788

1 blad

875 Kaart van deel van de steenweg van Sint-Niklaas naar Antwerpen, 
van "Den verbranden dijk" tot aan het fort van het Vlaams Hoofd 
op Linkeroever, opgemaakt door P. Cap. 1787

1 blad

876 " Plan van Zwijndrechttot het Vlaams Hoofd. Nieuwen steenweg 
van Sint-Niklaas naar Antwerpen". Kaart van Zwijndrecht, 
opgemaakt door P. Cap en Ducaju. 1787-1788

1 blad
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877 " Coupure pour l'excavation du canal. Coupe du déblai pour la 
construction d'une écluse". Plan van een coupure en een uitgraving
in het kanaal van Gent naar Brugge, gebruikt voor de aanleg van 
een watersluis. 18de eeuw

1 blad

878 Schets van een deel van het kanaal van Gent naar Brugge, van 
Evergem tot aan het Gentse Rabot. 18de eeuw

1 blad

879 Kaart van het kanaal van Gent naar Brugge, met plannen van de 
vierde kaai tot aan de zesde kaai. 18de eeuw

4 bladen

880 Kaart van de Dender tussen Aalst en Dendermonde, opgemaakt 
door J.B. Malfeson. 1772

1 blad

881 " Plans pour servir au projet de l'amélioration de la navigation de la
rivière de la Dendre fait par le Deykgrave P. J. Lippens. Ainsi fait et 
besogné par M. Vander Papen, architecte". Plannen van sluizen 
langs de Dender.

882 Plan van de Durmekaai in Lokeren, opgemaakt door J.B. Van 
Kerchove. 1791

1 blad

883 " Caerte figurative van de rechte gelegentheyt van de Oostende 
Westerschelde, vertoonende oock de verdroncken, overwaterde 
landen, nieu aangewassen schooren ende Krecken, polders, landen
gheleghen tusschen Ziericxzeeende Antwerpen". Figuratieve kaart 
van de polderstreken langs de Schelde, in de streek tussen de 
Oosterschelde en de Westerschelde met de verdronken landen en 
aangewassen schorren tussen Zierikzee en Antwerpen. 18de eeuw

1 blad

884 Kaart van Boven- en Benedenschelde in Gent, Gentbrugge en 
Ledeberg met dijken en andere waterwerken. 1708

1 blad

885 "Schitse caerte fuguratieve, aanwijsende de cours van het oude 
Schildeken, in weten aen de vijf wind-gaeten tot aen de water 
molen Brugge, etc". Figuratieve schets van een deel van de stad 
Gent. Z.d.

1 blad

886 Kaart van de loop van de Schelde en van de sluis in Melsen tot 
voorbij Merelbeke langs Schelderode, in Zwijnaarde. 18de eeuw

1 blad
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887 " De reviere de Schelde". Kaart van een deel van de Schelde. 18de 
eeuw

1 blad

888 " Coupure van aen het Strop tot aen het witgat ter Plaeten". Kaart 
en schetsen van de coupure in Gent, van de Stropkaai tot Ter 
Platen. 1776

1 blad en 2 stukken

889 Kaarten van de loop van de Rijn, de Moezel en de Schelde in de 
Oostenrijkse Nederlanden en een groot deel van Frankrijk, 
opgemaakt door Tobias Conrad Lotter in Augsburg. 18de eeuw

6 bladen

890 Kaart van de Moervaart, van Mendonk tot Eksaarde, en van de 
Meulestedebrug tot in Moerbeke en Zuidlede. 18de eeuw

1 blad

891 Kaart van de Moervaart en de Durme met bijhorende waterlopen 
van "Roodenhuyse" tot "Spletteputte", opgemaakt door J.B. 
Manderschaidt, beëdigd landmeter. 1 april 1740

1 blad

892 "Kaarte figuratief van de nieuwe uytwateringe der Moervaart, 
loopende voor by de Langhe Leede, door het zoogenaamde 
geinundeerde Lippens polderken, geformeert in de jaaren 1775 en 
1776, opgenomen ende gecarteert in de maant maart 1777 door 
Jan Francies Van Waasberghe, gead. lantm."Figuratieve kaart van 
de Oude Langelede, uitgediept in 1775 en 1776, lopend van 
"Pottersbrugge"tot "Lippenspolderke". 1777

1 blad

893 "Carte et plan général du canal de Moervaert depuis son origine à 
la rive droite du canal du Sas de Gand a roodenhuijse, jusqu'a 
l'endroit nommé Spletters-put, ou il prend le nom de Durme; avec 
les ouvrages et changements qu'on y a faits l'an 1778". Kaart van 
de Moervaart en de rechteroever van de Sassevaart in 
"Roodenhuyse" tot aan "Splettersputte", met alle aan te brengen 
werken en veranderingen, opgemaakt door A.J. Robain, 
onderinspecteur van de waterwegen. [1778]

1 blad

894 Kaart van de coupure van de Moervaart in Wachtebeke, met de 
aangrenzende gronden van de Gentse Sint-Pietersabdij. 1779

3 bladen

895 Kaart van de Moervaart en het kanaal van Stekene naar Hulst, tot 
aan de Durme in " Splettersputte", nabij het Lokerse Daknam. 18de
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eeuw
1 blad

896 Dwarsdoorsnede, bovenaanzicht en zijaanzicht van een te 
construeren brug over het water in het Lokerse Daknam. [midden 
19de eeuw]

1 blad

897 Plannen van waterwerken, sluizen en haven- en 
kanaalinfrastructuur. Z.d.

2 bladen

898 Ontwerp van een orgelkas voor de kerk van Sint-Denijs-Boekel. 
1902

1 blad

899 Architecturale ontwerpplannen van een kerk, opgemaakt in 
Lokeren. 20 maart 1855

2 bladen

900 Plannen voor aanpassingswerken aan de kerk van Mere, nabij 
Aalst. Midden 19de eeuw

3 bladen

901 Rapport van en met verschillende verbouwings- en waterwerken in 
Brugge. 3 april 1789

5 bladen en 1 stuk

902 " Plan de la ville de Bruges". Plan van Brugge met alle 
waterwerken. [ca. 1790]

1 blad

903 Plan van de brug over de Kleine Schelde, die op een weide van de 
Gentse Sint-Pietersabdij opgetrokken was. 1790

1 blad

904 Plan voor de aanleg van een zeehaven. [ca. 1890]
1 blad

905 " Plan en project van vernauwinge der haeven van Oostende om 
de Schueringen der selve met effect te doen de sluysen van 
Slijkens". Plan van werken aan de Oostendse haven en het sas van 
Slijkens. Eind 18de eeuw

1 blad

906 " Kaerte der peylinge d'Haven van Oostende met vier voeten 
waeter op den slag dorpel van het oude Zas Slykens". Plan van de 
dieptepeilingen in de haven van Oostende die op 12, 13 en 14 
september werden uitgevoerd, opgemaakt door J. De Brock en E. 
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Van Loo. 8 oktober 1791
1 blad

907 Plan en profiel van de nieuwe zeesluizen, gebouwd door de 
"provincie" in Slijkens nabij Oostende, opgemaakt door H. Pulinx en
J. B. Malfeson. Z.d.

1 blad

908 Plan van brug over de Ronne, bijrivier van de Schelde, op de baan 
van Aalst naar Doornik en nabij de gemeentelijke weg van Ronse. 
18de eeuw

1 blad

909 Plan voor een pont in Stalhille op het kanaal Brugge-Oostende met 
bestek. 18de eeuw

910 Plannen en profiel voor een brug in Dendermonde. [ca. 1768]
3 bladen

911 " Plan voor de constructie van eene draeyende brugge tot 
Wetteren, opgemaakt door De Somer, Direct. P. Reyniers". Plan van
een draaibrug in Wetteren. 13 november 1787

1 blad

912 Kaart van de polders van Sint-Joris, Sint-Salvatorskapel en Sint-
Clement, Biervliet, Koudekerke, Willemskerke, Bassevelde, 
Boekhoute en Assenede " in jaere LXIII ghemaecht XIIIIc". 1463

1 blad

913 " Den polder van Ste Gillis Broeck". Kaart van de Sint-
Gillisbroekpolder, opgemaakt door J. Van Puyvelde, beëdigd 
landmeter. 20 juni 1654 (kopie van een kaart van 1618)

1 blad

914 " Caerte figuratief van de groote ende consistentie van den polder 
van den Esch, ghelegen binnen de prochie van Temse, heerlichede 
Van Cauwenborchmitsgaeders den oorspronc van de voornoemde 
heerlichede, haer extenderende binnen het tielroode brouc, inde 
jaren 1645". Figuratieve kaart van de Eschpolder langs de Schelde 
nabij Temse, opgemaakt door Jeremias Semeelen, gezworen 
landmeter in Brabant en Vlaanderen. 1645

1 blad

915 Kaart van de bedijkingswerken in Zaamslag in het Ambacht Axel, 
authentiek verklaard door Van Nieuwenhuyse, beëdigd landmeter 
in Axel. 19 september 1705

1 blad

916 Kaart van de polderstreek tussen Zelzate en Philippine, met onder 
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meer de Sint-Janspolder, de Nicasiuspolder, de Roodenpolder, de 
Raedtsheerenpolder de drie Bakkerspolders, de Albertuspolder en 
de Autrichenpolder. [vóór 1652]

1 blad

917 Figuratieve kaart van verschillende wateringen en polders in het 
Brugse Vrije, opgemaakt door J. Plante, beëdigd landmeter. [17de 
eeuw]

1 blad

918 Kaart van de polderstreek tussen Zelzate en Philippine, met onder 
meer de Sint-Nicasiuspolder, Raedtsheerenpolder, de drie 
Bakkerspolders en Albertuspolder. Z.d.

1 blad

919 Kaart van de polderstreek rond Watervliet en Philippine. 1652
1 blad

920 Kaart van de fortengordel en de polderstreek van Beoostenblij(d)e 
en Nieuw Zuiddorpe nabij Axel, waarop tevens de 
overstromingsgebieden zijn aangeduid. 18de eeuw

1 blad

921 Kaart van de vijf nieuw ingedijkte polders in het Ambacht Axel, 
opgemaakt door F.V. Meir, naar een origineel van Jean Matele. 1707

1 blad

922 Kaart van de Sint-Pieterspolder nabij Philippine, met de 
verschillende percelen. 1713

1 blad

923 Kaart van de Absdalepolder en de Sint-Jansteenpolder nabij Hulst, 
getekend op verzoek van de griffier van het Hoofdcollege van het 
Land van Waas, opgemaakt door J.L. Pierssens, beëdigd landmeter 
in Hulst. 21 april 1713

1 blad

924 Kaart van de schorren bij IJzendijke, opgemaakt door A. 
Blankamers, beëdigd landmeter van het Vrije, in Sluis. 1761

1 blad

925 " Caerte figuratif geteekent door den onderschreven van den 
Keirremelck polder ende de Vloyende schore landen achter het fort
St. Antoine". Kaart van de Keirremelkpolder en van de schorren 
nabij fort Sint-Antonius, opgemaakt door J.B. Malfeson, beëdigd 
landmeter. 1768

1 blad

926 Kaarten van twee percelen bebouwbare grond in de 
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Passegeulepolder, opgemaakt door J. Tack, landmeter. 1770
2 bladen

927 " Copie caerte figurative der slicken ende bliecken van het 
moerspuyeende verkensputtenmet de raeyinge van het leggen van
eene nieuwe dickagie tot het beverschen van de gemelde slicken". 
Figuratieve kaarten van zandplaten langs de Westerschelde. [1771]

2 bladen

928 Kaart van een deel van de " Brabandt Creke" of " Soetelaers 
Geule", gemaakt voor de bouw van een nieuwe zeedijk en van een 
sluis. 1774

1 blad

929 Kaart van een deel van de " Brabandt Creke" of " Soetelaers 
Geule", gemaakt voor de bouw van een nieuwe zeedijk en van een 
sluis. 1774

1 blad

930 " Extrait uyt de caerte figurative van den genenralen vrijen polder 
zigh bestreckende op 's conyncks en staten gebed in het eyland, 
uyt gedijkt ten jaere 1652, uyt de copie van de caerte gemaekt bij 
den landmeter Moggheten jaere 1653". Figuratieve kaart van de 
Generale Vrije-polder nabij Sluis, opgemaakt door Pierre J. Dherbe, 
landmeter. 1776

2 bladen

931 Kaart van de Sint-Franciaspolder tussen Zelzate en Wachtebeke, 
opgemaakt door B. Vlieghe, beëdigd landmeter. Oktober 1776-
januari 1777

932 Kaart van de stad en het fort van Philippine, de Kleine 
Isabellapolder, de Grote Isabellapolder, de Philippinepolder en de 
dijk van Vrijendijk. 18de eeuw

1 blad

933 " Plan figuratif der innondatie ende evacuaetie der waeteren der 
onderstaende prochien ende omstreeks". Plan van de overstroming
en afwatering van de waterstromen in Bentille, Sint-Jan-in-Eremo 
en Kaprijke. 18de eeuw

1 blad

934 Ontwerpplan van een fortomwalling, opgemaakt op schaal 1 op 
1.000. Z.d.

1 blad

935 " Plan du châtau de Gand dessignent les ouvrages de fortications". 
Plan van de versterkingswerken aan het Spaans Kasteel van Gent 
aan de Antwerpse Poort, dat op 23 en 25 februari 1782 door de 
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vorstelijke overheid verkocht werd. 8 september 1785
1 blad

936 " Plan et vue d'une partie du fort de la Marie, avec la teste de 
pillots". Plan van het fort Sint-Marie in Zwijndrecht, opgemaakt 
voor werken in verband met de overstromingen in het Waasland, 
opgemaakt door generaal S.V. Buffa. 10 december 1729

1 blad

937 Plan van het Moerspuifort en het Sint-Geleinfort, opgemaakt door 
J.F. De Bruyne, beëdigd landmeter. 25 juli 1771

1 blad

938 Kaart van forten en rivieren nabij Sluis en Hazegras, waaronder de 
forten Sint-Paul, Isabella en Sint-Theresa. 18de eeuw

1 blad

939 " Caerte figurative van een deel der fortificatien van de stadt 
Dendermonde waer in begrepen de demolitien ende veranderingen
bij ordonnancien ende agreatie van Zijne Majesteyt". Figuratieve 
kaart van de versterkingen in Dendermonde, opgemaakt door J.B. 
Segers, landmeter. 10 okt. 1783

2 bladen

940 Plannen van verbouwingen die te verrichten waren aan het 
stadhuis van Aalst, opgemaakt door Louis Montoyez. 18de eeuw.

6 bladen

941 Plannen van de gevangenis van Aalst. 18de eeuw
3 bladen

942 Plannen van verschillende bouwwerken in Aalst. 1776 (18de eeuw)
3 bladen

943 Plannen van een pensionaat van het college van Aalst, waarvan 
het tweede getekend is door H. Perlinx Jr. 9 april 1776-1778

2 bladen

944 Plannen van de drie verdiepingen van het hoofdgebouw waarin de 
schepenen van de stad van Aalst zetelde. 18de eeuw

3 bladen

945 Plan van de derde verdieping van het pensionaat in Aalst. 18de 
eeuw

1 blad

946 Plannen van de appartementen op de eerste en de tweede 
verdieping van het college of pensionaat in Aalst. 18de eeuw

2 bladen
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947 Plannen van het pensionaat van Aalst. [ca. 1781]
2 bladen

948 Plan van een aan te leggen gebouw en siertuin in Aalst, opgemaakt
door L. Montoye. 18de eeuw

1 blad

949 Plan van een aan te leggen siertuin in Aalst. 18de eeuw
1 blad

950 Plannen van verschillende gebouwen, monumenten en bruggen die
vermoedelijk toebehoorden aan de kasselrij van Aalst. Z.d.

6 bladen

951 " Plan van het huys ende erve competerende aen den heere 
ontfanger Wille, met den aenwijs tot het vergrooten van het selve 
huys ende erve". Uitbreidingsplan van een huis met tuin in Aalst. 
Z.d.

1 blad

952 Plannen van de voorgevel, de beneden- en de bovenverdieping van
het stadhuis van de stad en van het ambacht Assenede. Z.d.

3 bladen

953 Plannen van het ambtsgebouw van de kasselrij van Oudenaarde, 
opgemaakt door Ph. Van der Meersch. 1784

14 bladen

954 " 't Groot pachthof tot Destelgem, casselrije van Cortrijck". Plan 
van de hoeve "het Munkenhof" in Desselgem nabij Waregem, 
destijds eigendom van de Sint- Pietersabdij. Z.d.

1 blad

955 Plan van het gebouw met aanduiding van de herstellingen aan een 
cijnshoeve van de Sint-Pietersabdij in het Franse Ennetières. 1706

1 blad

956 Plan voor een hotel ten westen van de Blandijnberg en de Sint-
Kwintenshelling in Gent. 1781

1 blad

957 Plannen van een huis langs de Ketelbrug in Gent. 1779
3 bladen

958 " Plan de la situation du château de Gand avec le restant des 
bâtiments qui existent a present". Grondplan van het Spaans 
kasteel in Gent. 18de eeuw.

1 blad
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959 Plan voor aan te brengen aanpassingen aan het watermolenhuis in 
Gent, opgemaakt door F. Verburght, ondernemer. 1779

1 blad

960 " Abbatia S.Petri in monte Blandinio ordinies s Benedicti". 
Pentekening van de stad Gent, met zicht op de Sint-Pietersabdij. 
Z.d.

1 blad

961 " Plan van den oesterput tot Nieupoort scheydende een conflict 
van juridictie tusschen Oost ende Westvlaenderen wanof 
wederzydig ter plaetse hebben d'heer Marannes enden directeur 
Dubroucq gebesogneert". Plan van een oesterbank in Nieuwpoort, 
opgemaakt naar aanleiding van een conflict tussen Oost- en West-
Vlaanderen, respectievelijk vertegenwoordigd door Marannes en 
Dubroucq. Z.d.

1 blad

962 Plan van een oesterbank in Oostende. 1767
1 blad

963 " Plan du chateau de la Bastille, bâti en 1369 sous le regne de 
Charles V". Plan van de Bastille, gebouwd onder de Franse vorst 
Karel V in 1369. 1789

1 blad

964 Plannen voor de bouw van een schuur in het tweede gedeelte van 
de Prins Willempolder in Schoondijke nabij Sluis. 1761

3 bladen

965 " Plan général d'une maison de corection pour hommes, femmes et
enfans". Plan van een tuchthuis. 18de eeuw

1 blad

966 Ontwerp van een monumentaal gebouw, dat echter nooit gebouwd 
werd, ondertekend door directeur P. De Somer. Z.d.

1 plan

967 Grondplan van een monumentaal gebouw, met zuilenkolommen. 
Z.d.

1 plan

968 Verschillende plannen van (delen van) openbare en particuliere 
gebouwen. Z.d.

7 bladen

969 Plan en profiel van een te bouwen kapel op de Werf in Aalst, 
opgemaakt door J.B. Malfeson. 18de eeuw
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2 bladen

970 Plannen van een kerk. Z.d.
3 bladen

971 " Pastoreel huijs van Blasius Boucle, alzoo nieuw te maken anno 
1783". Plannen van de pastorie van Sint-Blasius-Boekel. 1783

2 plannen

972 Grondplan van de Gentse Onze-Lieve-Vrouwekerk. 18de eeuw
1 blad

973 " Plan de la situation et consistance, du couvent supprimé des 
Pauvres Claires en la ville de Gand". Plannen van het Gentse 
klooster van de Arme Klaren langs de Leie. 4 juni 1784, 20ste eeuw

2 bladen

974 Profielen van het oude en nieuwe dak van de kerk van Hollain. 
1774

2 bladen
Niet raadpleegbaar

975 Plannen van de nieuwe kerk in Lembeke. 1776
2 bladen en 1 stuk

976 Plan van een nieuw koor in de kerk van Lovendegem. 1770
1 blad

977 Plan van een nieuw koor en een nieuwe sacristie in de kerk van 
Lovendegem, met een bijhorend dossier uit 1724 over de toren en 
de klokken van de kerk. 1770

1 blad

978 Plannen van een te bouwen nieuwe kerk in Mater. 1780
2 bladen

979 Plannen van de kerk van Oosteeklo. 1777, 6 februari 1781, z.d.
3 bladen

980 Plan en afbeelding van de kerk en het kerkhof van Outer, getekend 
op verzoek van abt van Ninove en van M. Maroux, raadslid in de 
Raad van Vlaanderen, opgemaakt door P.W. Oudenhove, beëdigd 
landmeter. 1793

2 bladen

981 " Concept der modele van d'incommende poorte van ons pastoreel
huys tot Zaffelare, maer is alsoo niet geexcuteert, mits men heeft 
achtergelaten dit frontispice onder een gestreepte cappe van 
dack". Plan van de toegangspoort van de pastorie van Zaffelare, 
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die echter nooit gebouwd werd. 1769
1 blad.

982 Architecturaal plan van een eenvoudig herenhuis met drie 
verdiepingen, dat waarschijnlijk als pastorie dienst deed. Z.d.

1 blad

983 Plan van de kerk en het kerkhof van Smetlede, getekend op 
verzoek van procureur-generaal L. Maroucx in Opbrakel, 
opgemaakt door Drieghe en P. De Somer. 24 mei 1779

1 blad

984 Kaart van de bosgronden in Adegem, in de wijk "Craeyloo", 
opgemaakt door P. De Rycke en J.B. De Brabandere, beëdigde 
landmeters. 1729

1 blad

985 Kaarten van Afsnee. 18de eeuw
3 bladen

986 Kaart van landbouwgrond in Afsnee waar de Sint-Pietersabdij en de
kanunniken van de Sint-Baafsabdij tiendrechten hadden, 
opgemaakt door Daniël Clément, beëdigd landmeter. 1764

1 blad

987 Kaarten van percelen landbouwgrond in Afsnee, het " 
Lettebroecxken" en de " Lettebroeck", opgemaakt door Lievin Fr. 
De Lantsheere. 1772

2 bladen

988 Kaarten met de verschillende pachtcontracten van een deel van 
Afsnee in het gebied de Assels, eigendom van de Gentse Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door Maurius Clément, landmeter. Z.d.

3 bladen

989 Plan van Aalst. Z.d.

990 " Gheexhibeert ter vue de lieu ende enqt van den V ende 
naervolgende daghen vande maendt van ougst 1658, inde zaecke 
ende by Bailliu ende scepenen van Amogies ende Roosenackere  
mitsgaders die ghedeputheerde vande twee steden ende lande 
van Aelst hfs jeghens die van Ruyen ende de vrauwe gravinne van 
Iseghem, verweerders actum vt supra". Kaart van de dorpskern van
Amougies. Midden 17de eeuw

1 blad

991 Kaart van een " vue de lieu" in het Ambacht Assenede, met de kerk
en de polderstreek rond Assenede, opgemaakt door Eloy 
Bonnejanne, beëdigd landmeter. 12 augustus 1649
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1 blad

992 Plan van een brug in het Ambacht Assenede. 18de eeuw
1 blad

993 Kaart met de opmeting van de verschillende lenen in Anzegem van
de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door P. De Smet, 
landmeter. 1769

1 blad

994 Kaarten van een goederenregister van Avelgem, opgemaakt door P.
De Smet, gezworen landmeter. 1769

5 bladen

995 " Kaerte van 't eiland van Axel, en Neuzen etc." Kaart met enkele 
steden in het Ambacht Axel, opgemaakt door Johannes Leys jr. 
1776

1 blad

996 " Charte van 't lant van binnen Ayghem ende Aelmoessenye 
pennynck rente geldende". Kaart van landgoederen in Aaigem, in 
het Land van Aalst. 1647

1 blad

997 Kaart van het kasteel van Ooidonk met de kasteelgronden, 
boomgaarden, grachten en wegen. 17de eeuw

1 blad

998 " Chaerte van de prochie van Barele". Kaart van Baarle nabij 
Drongen, dat eigendom was van de Gentse Sint-Pietersabdij, 
opgemaakt door Reynax, gezworen landmeter. 1705

1 blad

999 Kaart van gronden in Bassevelde. 1692
1 blad

1000 " Bavichove caerte van de prochie". Kaart van Bavikhove 1651
1 blad

Niet raadpleegbaar

Nrs. 1001 - 2000

NRS. 1001 - 2000
1001 Kaart van de met bomen beplante terreinen en het kerkhof in 

Beervelde, opgemaakt door B. De Vreese, landmeter. 1784
1 blad

1002 Kaart van landgoederen van de Gentse Sint-Pietersabdij in Bellem. 
17de eeuw

1 blad
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Niet raadpleegbaar

1003 Figuratieve kaart van een leen in Bissegem in Kortrijk, dat aan het 
Franse Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Saint-Omaars toebehoorde, 
opgemaakt door Pierre de Bersacques, gezworen landmeter. Z.d.

1 blad

1004 Kaart van landgoederen in Borsbeke in Herzele, waaronder het 
Campevelt en het Tiegelvelt, opgemaakt door De Lantsheere, 
landmeter. Z.d.

1 blad

1005 "Charte van Bosschem". Perceelkaart van een waterrijk gebied. 
18de eeuw

1 blad

1006 Plannen van het terrein van de pastorie van Bottelare en een cijns 
en huis. 1773

2 bladen

1007 Kaart van een hoeve in Boekhoute, opgemaakt door L. De Vreese, 
beëdigd landmeter. Z.d.

1 blad

1008 " Maete binnenhof abdye van Hemelsdaele in Brugge". Figuratieve 
kaart van de weilanden en gronden die binnen de muren van de 
abdij Hemelsdale in Brugge lagen, opgemaakt door J. P. Vermeire, 
beëdigd landmeter. 1778

1 blad

1009 " 't Leen hof van Caneghem toebehorende Joncker Jan de Hane". 
Kaart van leengoederen in Kanegem nabij Tielt, die toebehoren aan
Jan de Hane. 17de eeuw

1 blad

1010 Kaart van de grenzen van de heerlijkheid Kaprijke en het Ambacht 
Maldegem vanaf de ruïnes van het oude kasteel en de Sint-
Antoniuskapel tot aan de jurisdictie van Eeklo. 18de eeuw

1 blad

1011 Kaart van de bezittingen van de graaf Delval en zijn echtgenote in 
Klemskerke in de buurt van de kuststreek van De Haan, opgemaakt
door Fr. Verplancke. 1772

1 blad

1012 Figuratieve kaart van een deel van Kortrijk tussen de Grote Leie en 
de Kleine Leie, waarop brouwerijen, zoutziederijen, zeepziederijen 
en nabijgelegen blekerijen zijn weergegeven. [ca. 1783]

1 blad
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1013 Kaart van een deel van het "Eyland Buda" in Kortrijk, getekend op 
verzoek van procureur-generaal Maroucx, opgemaakt door J. De 
Deken, landmeter. 1783

1 blad

1014 Figuratieve kaart van een hoeve met gronden, bossen en weiland 
in Wannegem, op de grens met Kruishoutem. Z.d.

1 blad

1015 Figuratieve kaart van een perceel in Deftinge in Lierde, dat 
eigendom was van de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door P.J.
Van Damme, landmeter. 1768

1 blad

1016 Kaart van Deftinge nabij Lierde, met een deel van de baan van 
Gent naar Geraardsbergen. 18de eeuw

1 blad

1017 Kaart van de grens tussen Deftinge en Hemelveerdegem. 18de 
eeuw

1 blad

1018 " Caerte Figurative van eene partye landt". Figuratieve kaart van 
een landgoed in Gontrode. 18de eeuw

1 blad

1019 Figuratieve kaart van gronden in Deftinge, eigendom van de 
Gentse Sint-Pietersabdij, die samen " den Pluymbroecke" vormden,
opgemaakt door François van de Maele, landmeter. 1726

1 blad

1020 Plannen van de parochies van Deurle, Sint-Martens-Latem en 
Zwijnaarde 17de eeuw

5 bladen

1021 Kaart van een bos in Deftinge, eigendom van de baron van Nevele, 
opgemaakt door Lieven Moerman en Jan Van Bouchaute, gezworen 
landmeters. 1671

1 blad

1022 Plannen voor de aanleg van een landgoed, met de situering op een
kopie uit het landboek. [18de eeuw]

2 bladen

1023 Kaart van een weiland, eigendom van het klooster van Deinze te 
Gent. 17de eeuw

1 blad
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1024 Kaart van de omgeving van Deinze met de weg van Deinze naar 
Grammene en de weg van Deinze naar Wontergem. Z.d.

1 blad

1025 Perceelkaart van gronden in Dikkelvenne in de omgeving van 
Gavere. 18de eeuw

1 blad

1026 Kaart van de heerlijkheid van Ennetières, waarop de verschillende 
wegen zijn aangeduid. 18de eeuw

1 blad

1027 Uittreksel uit het kaartboek van Ertvelde, opgemaakt door F. X. Mys
en J. J. Vanden Hende, gezworen landmeters. 8 april 1759

1 blad

1028 Figuratief plan van de heerlijkheid en de aalmoezenij van de oude 
enclave Etinbourg, getekend op verzoek van de abt van de Gentse 
Sint-Pietersabdij, opgemaakt door Copin, landmeter. 1771

1 blad

1029 Kaart van landgoederen in Kerkbrugge, een gehucht van Evergem, 
die eigendom waren van de Gentse Sint-Baafsabdij, opgemaakt 
door J. Bale, gezworen landmeter. Z.d.

1 blad

1030 " Cheyns der poudre meulen op het Eeckhaut op Sint-Pieters 24 
martij 1651". Kaart van een Gentse molenplaats, ondertekend door
Aemilianus Stalins, proost van de Sint- Pietersabdij in Gent. 24 
maart 1651

1 blad

1031 Kaart van twee percelen grond in Sint-Pieters-Aalst in Gent, 
eigendom van de Sint-Pietersabdij, opgemaakt door Jan Bale, 
landmeter. 1683

1 blad

1032 Kaart van de Gentse wijken Sint-Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-
Aalst, die deel uitmaakten van een register van heerlijke cijzen van
de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door P. Ryckewaert. Z.d.

1 blad

1033 " Caerte figurative van de planterie van den heer pensionnaris 
Boedens, buyten d' Heuverspoorte". Perceelkaart van goederen die
buiten de Gentse Heuvelpoort lagen. 17de eeuw

1 blad

1034 Kaart van een stuk weiland gelegen in de Gentse wijk Sint-
Maartens-Akkergem gelegen langs de Leie, getekend op verzoek 
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van het bisdom van Gent, opgemaakt door J. Van Bouchaute, 
landmeter. 1677

1 blad

1035 Kaarten van een huis en een tuin nabij de kazerne van Sint-Pieters 
in Gent, met de " Keyzer straetjes" en " Hoogpoort straetjes" en de 
Muinkbrug, getekend op verzoek van Antoine Dielman en Etienne 
Van Berleere, opgemaakt door Maximiliaan Reynax, landmeter. 
1696

2 bladen

1036 Percelenplan van de Muinkmeersen. 18de eeuw
1 blad

1037 Kaart van de Meulenberg in de wijk Sint-Pieters-Aalst in Gent. 18de 
eeuw

2 bladen

1038 Plan van de " Koeymeersch" in Gent, eigendom van de Gentse Sint-
Pietersabdij. 18de eeuw

1 blad

1039 " Thiende op Gendt-Brugghe". Tiendenkaart van een deel van 
Gentbrugge waarop de Gentse Sint-Pietersabdij en de Markies van 
Rode de rechten hadden. 18de eeuw

1 blad

1040 Kaart van de tiendelanden in Gentbrugge van de Markies van Rode 
en de Gentse Sint-Pietersabdij, langs de weg van Gent naar 
Brussel. 18de eeuw

1 blad

1041 " Plan figuratif van de overgeblevene gronden door het maecken 
van de partijen der coupure, beginnende van aen den bassin bij 
Sint-Agnes tot buyten de brugsche poort deser stad Gend". 
Figuratief plan van de gronden langs de recent gegraven Gentse 
coupure. 18de eeuw

1 blad

1042 Plan van gronden in de wijk Sint-Pieters-Aalst in Gent, buiten de 
Heuvelpoort. 18de eeuw

1 blad

1043 Kaart van weiland dat in de Muinkmeersen in Gent lag en in bezit 
was van het Sint-Jorisklooster, opgemaakt door Gilles Broeckaert. 
30 mei 1711

1 blad

1044 Kaarten van tuinen en gronden van het klooster van Deinze in Gent
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en van het klein begijnhof, opgemaakt door Philippe Jacques 
Benthuys. 1725

2 bladen
Niet raadpleegbaar

1045 Kaart van een eigendom van advocaat van Tieghem, gelegen 
buiten de Kortrijksepoort in Gent, opgemaakt door C. Benthuys, 
landmeter. 1765

1 blad

1046 Figuratieve kaart van een stuk grond buiten de Kortrijkse Poort in 
Gent langs de steenweg, in eigendom van de Gentse amman 
Berlaere. 1771

1 blad

1047 " Carte figuratif van Sint-Quintinsberg competerende aen de 
eerlijckhede ende roede van Sint-Pieters nevens Gent, gemeten 
door J. F. Colin, erfscheeder der selver eerlijckhede". Figuratieve 
kaart van de Sint-Kwintenshelling in Gent. 1781

1 blad

1048 Kaart van het landgoed " de Champagnen" in de Gentse wijk Sint-
Pieters-Aalst, opgemaakt door B.E. De Vreese. 1781

1 blad

1049 " Plan figuratif construit sur une echelle de deux millimètres par 
métre conformement à l'arreté du 12 9bre 1849 par le sousigné 
geométre juré Vanhaelen". Figuratief plan van Meerbeke, nabij 
Ninove, opgemaakt door . 12 november 1849

1 blad

1050 Kaart van de " Dries van het Otterghemse" in de Gentse wijk Sint-
Pieters-Aalst met de situering van het aan te leggen kerkhof van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. 1784

1 blad

1051 Plan voor het aanleggen van een park. [midden 19de eeuw]
1 blad

1052 Opmetingsplannen, perceelplan en voorbereidende werken voor 
aan te leggen tuinen, opgemaakt door Spitaels, landmeter. Z.d.

4 bladen

1053 " 't Forreest ghenaempt Baenhout ghaende metten lande van 
Nevel gheleghen in de prochien van Heestertende Zweveghem, 
casselrije van Cortrijck". Kaart van een bosgebied in Zwevegem, 
opgemaakt door Louis de Bersacques. 1644

1 blad
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1054 Kaarten van de hoeven in Heestert waar runderpest uitbrak, 
opgemaakt door P. F. Van Tieghem, gezworen landmeter van de 
kasselrij Oudenaarde. 1772

2 bladen

1055 " Profil et nivellement depuis le moulin d'Hofstade jusqu' au pont à 
l'entrée de la nouvelle Dendre à Mespelaer". Rechttrekking van de 
Dender van Hofstade tot Mespelare. 18de eeuw

1 blad

1056 Plan van de Pouricanplaats in het Henegouwse Hollain, opgemaakt 
door J. L. Barbier, gezworen landmeter. 1636

1 blad

1057 Figuratieve kaart van de grens tussen Bruyelle en Hollain in 
Henegouwen. 17de eeuw

1 blad

1058 Kaart van de bezittingen van de Gentse Sint-Pietersabdij in Hollain 
en van de eigendommen van M. De Vincourt. 18de eeuw

1 blad

1059 " 't Leengoet met de heerlichede ende thiende van 
Volmerbeketoebehorende Jonckvrau Joanna Coucke, bestreckende 
inde prochie van Hooglede, Oost Ieper-ambacht". Kaart van 
verschillende landgoederen in Hooglede. 17de eeuw

1 blad

1060 Kaart van een hoeve en landerijen in Hulste nabij Kortrijk, in 
eigendom van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in Kortrijk. Z.d.

1 blad

1061 Kaart van de heerlijkheid Jekschot in het huidige Nederland, 
opgemaakt door A. Van Bilder Beeck. 1647

1 blad

1062 Kaart van Ingooigem met verschillende hoeves waar de veepest 
uitgebroken was, opgemaakt door P.F. Van Tieghem, gezworen 
landmeter. Z.d.

1 blad

1063 " De Focxrente in Iseghem". Kaart van een cijnsgoed in Izegem, 
met aanduiding van het " tschardaustraetken". 18de eeuw

1 blad

1064 " Caerte figurative van den wijck ghenaemt den Herenthoek ofte 
Overdam binnen de prochie van Landegem, door Adryaen 
Dhamer." Figuratieve kaart van een deel van Landegem. 1657

1 blad
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1065 Plannen voor een royaal gebouw. Z.d.
11 bladen

1066 Perceelkaart van Landegem, dat deel uitmaakte van de baronie 
van Nevele. 17de eeuw

6 bladen

1067 Kaart van de verschillende landgoederen in Landegem, met 
aanduiding van de allodiale en feodale goederen, opgemaakt door 
C.P. Minne, gezworen landmeter. 1772

1 blad

1068 Kaart van eigendommen van het bisdom van Gent in Sint-Martens-
Latem. 17de eeuw

1 blad

1069 Plan van een openbaar gebouw. Z.d.
1 blad

1070 " Caerte figuratif van d' hofstede in Lendelede, etc." Figuratieve 
kaart van de hoeve van Franchoise Vraie in Lendelede, opgemaakt 
door Jean de Bersacques, gezworen landmeter van Kortrijk. 17de 
eeuw

1 blad

1071 Kaart van de heerlijkheid Hoogenhuyse, met de benaming " ten 
Beyaerde", in de parochie Lendelede, opgemaakt door François de 
Bal, gezworen landmeter van Kortrijk. 1747

1 blad

1072 Kaart van de heerlijkheid Hoogendoorne in Lendelede en Hulste, 
opgemaakt door François de Bal, gezworen landmeter van Kortrijk. 
Z.d.

1 blad

1073 " 1° parteije loo van aen het veibrugske tot aen Huygens". 
Perceelkaart van een deel van Lovendegem. [eind 18de eeuw]

1 blad

1074 " Eekxken van aen de Leebrugge tot op het gescheet". Perceelkaart
van de wijk het Eeksken, een deel van Lovendegem. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

1075 Kaart van de wijken Kerkelare en Vellare in Lovendegem. [eind 
18de eeuw]

1 blad



Kaarten 159

1076 Plan van sektie C van Lovendegem, van de parochiekerk tot het 
Gentse deel van de Lieve. [begin 19de eeuw]

1 blad

1077 Perceelkaart van Lovendegem. [eind 18de eeuw]
2 bladen

1078 Perceelkaart van Lovendegem. [eind 18de eeuw]
1 blad

1079 Plan van de wijk het Eeksken, een gehucht in Sleidinge en de 
omgeving van Lovendegem. [eind 18de eeuw]

1 blad

1080 Plan van goederen gelegen tussen de Garenne en het kasteel van 
Lovendegem. [eind 18de eeuw]

1 blad

1081 " Copie de la section Rabot, Appensvoorde et partie du Kerkwijk 
(Loo van aen twarandeken tot aent gescheet van Meerendree)". 
Perceelkaart van Lovendegem. [eind 18de eeuw]

1 blad

1082 Perceelkaart van gronden in Lovendegem. [eind 18de eeuw]
1 blad

1083 Perceelkaart van gronden in Lovendegem. [eind 18de eeuw]
1 blad

1084 Perceelkaart van Lovendegem. [eind 18de eeuw]
1 blad

1085 Kaart van het deel van de baronie Maldegem, tussen de 
heerlijkheid van Kaprijke en het ambacht IJzendijke. Z.d.

1 blad

1086 Figuratieve kaart van het goed Papinglo in Maldegem, in eigendom 
van het bisdom van Gent, opgemaakt door J.A. Reyniers en J.F. 
Maes, landmeters. Z.d.

1 blad

1087 Kaart van Battel, een gehucht van Mechelen, met het kanaal van 
Leuven dat vijf stukken weiland snijdt, opgemaakt door J. D. 
Bogaerts, gezworen landmeter. 1754

1 blad

1088 Cijnsgronden van Migneaux en van in Henegouwen. 18de eeuw
1 blad
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1089 Kaart van de grens van Merelbeke en Zwijnaarde, opgemaakt door 
Lieven van Thuyne, gezworen landmeter. 1625

1 blad

1090 " Charte van de meersschen binnen Crombruggheende 
Schelderode, belast metten derden hoppere hoy anden heere van 
Montoye" . Kaart van een deel van Merelbeke en Schelderode, 
opgemaakt door Jan Bale, gezworen landmeter. 1668

1 blad

1091 " Caerte van den Preyackere ende Casteels Burcht in 
Crombrugghe". Kaart van landgoederen in Merelbeke, opgemaakt 
door Jan Bale, gezworen landmeter. 1688

1 blad

1092 Kaart van gronden, hoeven, bossen en weiland in het gehucht de 
Montaye in Merelbeke, getekend op verzoek van de Gentse Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door Philippe Benthuys, landmeter. 1730

1 blad

1093 Kaart van eigendommen van de Gentse Rijke Klaren binnen 
Merelbeke, opgemaakt door Philippe Jacques Benthuys, landmeter. 
1732

1 blad

1094 Kaart van landgoederen in Merelbeke, opgemaakt door L.F de 
Lantsheere en P.F. Haesebeyt, gezworen landmeters. 1776

1 blad

1095 Kaart van gronden in Merelbeke, opgemaakt door Frans Luytens en 
A. Benthuys, gezworen landmeters. 1777

1 blad

1096 Kaart van Merelbeke, getekend op verzoek van de parochie 
Merelbeke, opgemaakt door J.F. De Deken, gezworen landmeter. 
1784

1 blad

1097 Kaart van Melsen en van een deel van Wassene en Vurste langs de 
Schelde, getekend op verzoek van de heer van Melsen G. A. 
Goubau, opgemaakt door Charles Benthuys en Riquier, gezworen 
landmeters. 1743 (kopie van een kopie van een kaart van 1660)

1 blad

1098 Figuratieve kaart van landgoederen in Merksem, getekend op 
verzoek van Jacques Cnudde, opgemaakt door Antwerpenaar 
Martinus Vanderpoorten, landmeter. 1654

1 blad
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1099 " Extract uyt de caerte van Mespelare van tgone leyt op 
d'oostseyde van den Dender" Kaart van Mespelare, nabij 
Dendermonde. [ca. 1779]

1 blad

1100 Kaart van een leen dat eigendom was van burggraaf Eugène 
François de Clerque de Wissocq, opgemaakt door B. Poelman, 
landmeter. 1781

1 blad

1101 " In mey 1616 in de prochie van Meulebeke Dammanie van de 
zelve prochie met noch ander leenen ende vrij eyghen gronden 
toebehorende Roger Pijpen". Kaart met verschillende percelen in 
Meulebeke. 1616

1 blad

1102 Kaart van eigendommen in Moerbeke van de Gentse Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door J.F. de Bruyn, gezworen landmeter. 
1771

1 blad

1103 Kaarten van Moerbeke. 1682-1690
2 bladen

1104 Perceelkaart van Moerbeke met de oude parochiegrenzen langs de 
" Saute vaert". 18de eeuw

1 blad

1105 Kaart van " den Cleenen Surck", een landgoed in Moerbeke dat 
eigendom was van Guillaume le Poivre, heer van Vinderhoutem, 
opgemaakt door Frans Verplancke. 1798

1 blad

1106 " Pompiers Cantmaeders". Plattegrond van een industrieel gebouw.
Z.d.

1 blad

1107 " De Heerlichede van Moerenackereinde prochie van Kortrijk ende 
Rollegem". Kaart van de heerlijkheid Moerenakker in Kortrijk en 
Rollegem. 17de eeuw

1 blad

1108 Kaart van " den ouden kauw" en het bos " den zeer" in het 
hedendaagse Mortsel, dat langs de grens van het graafschap 
Vlaanderen en het hertogdom Brabant lag. 18de eeuw

1 blad

1109 Kaart van landgoederen in Moeskroen, opgemaakt door Valérien de
Veughel, gezworen landmeter. 1799
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1 blad

1110 Perceelkaart van Nazareth. 18de eeuw
1 blad

1111 " Caerte figurative van het goed ten twee dreven binnen de 
prochie van Nazareth competerende Jo. Charles van Zevekote, 
heere van Zuydtschoore, etc. ghemaeckt bij mij onderschreven 
gesworen geometrist Braeckman". Figuratieve kaart van een 
landgoed in Nazareth, opgemaakt door Braeckman, gezworen 
landmeter. 1673

1 blad

1112 Perceelkaarten van Nazareth en Sint-Denijs-Westrem, die in het 
ancien régime de heerlijkheid Overmeersch vormden. 17de eeuw

9 bladen

1113 " Caerte figuratif". Figuratieve kaart van Nieuwmunster. 17de eeuw
1 blad

1114 Kaart van verschillende landgoederen in Nieuwmunster. 1729
1 blad

1115 Kaart van de onroerende eigendommen van Guillaume Le Poivre in 
Oedelem, opgemaakt door Frans Verplancke. 1729

1 blad

1116 Kaart van de parochies Oeselgem en Olsene in Zulte en 
Dentergem, opgemaakt door Lievin Vereecken, gezworen 
landmeter in Kluizen. 1795

1 blad

1117 Kaart van de goederen van de abdij van Ninove in Okegem, 
opgemaakt door J. de Deken, gezworen landmeter. 1754

1 blad

1118 Kaart van landgoederen in Oosteeklo die eigendom waren van de 
abdij van Oosteeklo . 11 augustus 1744

1 blad

1119 " Tableau synoptique des poids et mésures, sourds muets et 
aveugles a Bruxelles". Affiches met metrische maten, opgesteld 
door het Brusselse Institut Royal des Sourds. 1843

4 bladen

1120 Kaart van Oosterzele, opgemaakt door P. Mote en J. Mote, gezworen
landmeters. 1733

1 blad
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1121 " Vue a vol d'oiseau du théatre de la guerre en Italie pour suivre 
facilement les opérations des armées relevée au-dessus de Turin et
regardent vers l'Est". Oorlogskaart van het noorden van Italië. [ca. 
1850]

1 blad

1122 Plannen van de te bouwen kerk van Eeklo. 1863
6 bladen

1123 " Plan van 't hof Plancken tot Parique bij Geraardsbergen". Kaart 
van een hoeve in Parike, in de omgeving van Geraardsbergen. 
1744

1 blad

1124 Kaart van de landerijen en de hoeve van het " Goet ter Plancken" in
Parike en Sint-Martens-Lierde, eigendom van de Gentse Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door J. Bieliau, gezworen landmeter. [17de
eeuw]

1 blad

1125 " Caerte figurative gemaeckt bij mij onderschreven geswooren 
landmeter residerende tot Sint-Marien Hoorbeke ten verzouke van 
den E. Heere Prelaet der abdije van Sint-Pieters ende dat van 't 
goedt ter Plancken de voornoemde abdije competerende, ghelegen
binnen de prochien van Parickeende Sint-Martens-Lierde...". 
Figuratieve kaart van het " Goet ter Plancken", opgemaakt door J. 
Bieliau. 1696

1 blad

1126 Kaart opgemaakt in verband met een betwisting tussen de 
inwoners van Péronne en Hollain. 18de eeuw

1 blad

1127 " Carten van de Braempt in Pittem". Kaart van een deel van Pittem.
1634

1 blad

1128 Kaart van het bos van Renisart in de omgeving van Nijvel, 
opgemaakt door F. Braeckman, gezworen landmeter. 1729

1 blad.

1129 " Plan figuratif van eenen straet weg, genaemt Dendermondschen 
Heirweg". Figuratief plan van de Dendermondse Heerweg in 
Destelbergen, Laarne, Kalken, Overmeire en Zele. 1827

1 blad

1130 " Caerte figuratif van de landen soorterende onder d'heerlijkhede, 
van Ruypelgem in de prochie van Roosebeke". Figuratieve kaart 
van Oostrozebeke. 17de eeuw
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1 blad

1131 Kaart van landgoederen in Roksem, Westkerke en Moere, 
opgemaakt door P. Gilliodts, gezworen landmeter. 1759

1 blad

1132 " Inde prochie van Rumbeke de heerlichede toebehorende klooster
van Wevelgem". Perceelkaart van Rumbeke, eigendom van de abdij
van Guldenberg. 17de eeuw

1 blad

1133 "Provinciale weg van Aalst tot Oudenaarde. Gedeelte tusschen 
Hillegem en Oomberghem". Plan van de provinciale weg tussen 
Hillegem en Oombergen. 1830

1 blad
Niet raadpleegbaar

1134 Figuratieve kaart van Ruien, met de brug over de Ronne en de weg 
van Doornik naar Oudenaarde. 18de eeuw

1 blad

1135 " De gheleghentheyt van een groote partie van Meersch, Bosch 
ende pelterij ghaende met den ghoede in Galentas inde prochie 
van Ruiselede". Kaart van landgoederen in Ruiselede, opgemaakt 
door Louys de Bersacques. 1613

1 blad

1136 " Carte der goederen binnen Zaffelare, competerende de Pitancie 
van Sint-Pieters". Kaart van de goederen in Zaffelare, die eigendom
waren van pitancie van de Gentse Sint- Pietersabdij. 1744

1 blad

1137 Kaart van Zaffelare, opgemaakt voor de tiendenheffers. Z.d.
1 blad

1138 Kaarten van de verschillende goederen van de Gentse Sint-
Pietersabdij in Zaffelare. 1778

3 bladen

1139 Kaart van een landgoed van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Zaffelare, opgemaakt door E. Vanden Berghe, gezworen landmeter.
Z.d.

1 blad

1140 Kaart van een stuk land in Zaffelare, eigendom van de Sint-
Pietersabdij te Gent, opgemaakt door E. Vanden Berghe, gezworen 
landmeter. Z.d.

1 blad
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1141 Kaart van de goederen van de abdij van Roosenberg in 
Waasmunster en van de pastorie van Sint-Niklaas, getekend op 
verzoek van de schepenen van Sint-Niklaas, opgemaakt door B. 
Manderschaidt, gezworen landmeter. Z.d.

1 blad

1142 Kaart van de goederen in Zarlardinge in het Land van Aalst, 
eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door P.J. Van
Damme, landmeter. Z.d.

1 blad

1143 Kaart van een hoeve met akkers, bos en weide in Scheldewindeke, 
opgemaakt door P.J. de Lantsheere, gezworen landmeter. 1763

1 blad

1144 " Caerte figurative van de landen geldende twee rente aen den 
heere Van Drumezliggende inde prochie van Schore." Figuratieve 
kaart van enkele gronden langs de IJzer tussen Diksmuide en 
Nieuwpoort. Z.d.

1 blad

1145 Kaart van de bossen en de weiden in Schorisse die aan het 
hospitaal van Schorisse toebehoorden. 1671

1 blad

1146 Kaart van de goederen van verschillende eigenaars in Zevergem. 
17de eeuw

1 blad

1147 " Caerte van de gronden binnen Zeveren, heerlijcke renten 
geldende aen den heere baron van Nevele etc., gemeten ende 
gefigureert bij den onderschreven gheswooren landmeter C. T. 
Minne". Kaart van de goederen in Zeveren nabij Deinze, waarop 
renten golden. Z.d.

1 blad

1148 Kaart van de landen die afhingen van de hoeve " 't Hof in 
Berchem" in Smeerebbe, eigendom van de Gentse Sint-
Pietersabdij, opgemaakt door J. de Grave, landmeter. 1641

1 blad

1149 Kaart van de eigendommen van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Smeerebbe, opgemaakt door Jan Bale, gezworen landmeter. 1650

1 blad

1150 Kaart van de eigendommen van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Smeerebbe, opgemaakt door Jan Bale, gezworen landmeter. 1650

1 blad
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1151 Kaart van het hof van Smeerebbe en de weg naar Aalst in het Land
van Boelare. 1766

1 blad

1152 Kaart van een hoeve in Stalhille, dat in het waterschap van 
Blankenberge lag en eigendom was van Guillaume Le Poivre uit 
Vinderhoutem, opgemaakt door Frans Verplancke. 1731

1 blad

1153 Perceelkaart van " Steenbrugge", nabij Lauwe. 1667
1 blad

1154 " Het leen in langhemeersch ligghende in de prochie van 
Zwevegem". Kaart van een leengoed in Zwevegem. 17de eeuw

1 blad

1155 " Carte van de cappe op Zwijnaarde". Kaart van Zwijnaarde, 
opgemaakt door Lievin van Thuyne, gezworen landmeter van Gent.
1607

1 blad

1156 " Caerte figurative van zeker meersschen gheleghen binnen de 
prochije van Zwijnaarde danof de gone in deze chaerte 
gecollore(e)rt met geluwe worden genaemt de voorcappe; ende 
den gene gecolloreert met groen de achter cappe". Figuratieve 
kaart van verschillende weidegronden in Zwijnaarde, getekend op 
verzoek van S. François van Loo, opgemaakt door Jan Bale, 
gezworen landmeter van Gent. 1655

1 blad

1157 Kaart van landgoederen in Zwijnaarde. 17de eeuw
1 blad

1158 Kaart van een goed in Zwijnaarde, eigendom van S. François 
Vander Cruyssen, opgemaakt door A. Benthuys, gezworen 
landmeter. 1761

1 blad

1159 Kaart van een deel van Zwijnaarde. 18de eeuw
1 blad

1160 Kaarten van het landgoed " het Schreemerken" in Zwijnaarde, 
opgemaakt op verzoek van advocaat Van Tieghem. 1770

2 bladen

1161 Kaart van een aanplanting van bomen in Zwijnaarde, eigendom 
van advocaat Van Tieghem, opgemaakt door B. Minne, landmeter. 
1772

1 blad
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1162 " Carte figurative van de situatie, grootte ende gheleghenheyt der 
gheheele stede, vrijhede, baronye ende marquisaat van Viane." 
Figuratieve kaart van Viane, opgemaakt door B. Minne, landmeter. 
1772

1 blad
Niet raadpleegbaar

1163 " Carte figurative van de situatie, grootte ende ghelegenheyt der 
gheheele stede, vrijhede, baronye ende marquisaat van Viane". 
Figuratieve kaart van Viane, opgemaakt door Pierre Van Damme, 
beëdigd landmeter. 1762

1 blad

1164 Kaart van Vinkt met aanduiding van allodiale en feodale goederen 
van de baronie van Nevele, opgemaakt door C. P. Minne, gezworen 
landmeter. 1771

1 blad

1165 Kaarten van de goederen in Desteldonk en Zaffelare die 
toebehoorden aan het Rijke Gasthuis in Gent, opgemaakt door Ph. 
Jac. Benthuys. 1727

2 bladen
Niet raadpleegbaar

1166 Kaart van een dijkdoorbraak tussen Moerzeke en Grembergen, 
opgemaakt door landmeter B. Peelman. 5 september 1764-6 
september 1764

1 blad

1167 Kaart van de eigendommen van het Gentse Sint-Agnesklooster in 
Vrasene, opgemaakt door J. Van Puyvelde, landmeter. 1663

1 blad

1168 Kaarten van de eigendommen van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Wachtebeke, ten zuiden van de Moervaart, opgemaakt door 
Abraham en Jean Kips, gezworen landmeters. 1634

2 bladen

1169 Kaart van de onroerende eigendommen van de Gentse Sint-
Pietersabdij in Wachtebeke. 1777

1 blad

1170 Kaarten van een leengoed in Wakken dat aan het leenhof van de 
Gentse Sint-Pietersabdij toebehoorde, opgemaakt door C.P. Minne, 
gezworen landmeter. 1763

2 bladen

1171 Kaart van een leengoed in Wakken van het leenhof van de Gentse 
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Sint-Pietersabdij, in bezit van de graaf van Wakken, opgemaakt 
door C.P. Minne. 1765

1 blad

1172 Kaart van een leengoed in Wakken van het leenhof van de Gentse 
Sint-Pietersabdij, in bezit van de graaf van Wakken, opgemaakt 
door C.P. Minne. 1765

1 blad

1173 Kaart van een blekerij in Wakken, opgemaakt door C.P. Minne, 
landmeter. 1765

1 blad

1174 " Het leen in Navegheers met de chijnslanden daer aff ghehouden."
Kaart met een leengoed van de familie Navegheers, met de weg 
van Waregem naar Sint-Eloois-Vijve. 17de eeuw

1 blad en 1 stuk

1175 Kaart van de eigendommen van Jean de Beer, baron van 
Meirlebeke, opgemaakt door Dela Housse. 16 oktober 1779

1 blad
Niet raadpleegbaar

1176 Grensplan van Moorsele en Menen-buiten, opgemaakt door M. De 
Fraeye, gezworen landmeter. 21 april 1733

1 blad

1177 Kaart van de eigendommen van het klooster van Roosenberg in 
Waasmunster en Sinaai, opgemaakt door J. Ducaju, gezworen 
landmeter. 1780

1 blad

1178 Kaart van een hoeve in Tielt, die eigendom was van Jean de Croix. 
Z.d.

1 blad

1179 Kaart van het bos van Wingene, opgemaakt door L. de Bersacques 
en P. de Bersacques, gezworen landmeters in Kortrijk. Z.d.

1 blad

1180 Tiendenkaart van de wijk " Voghelsanck" in Zelzate. 1661
1 blad

1181 Kaart van een hoeve en gronden van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Zelzate. Z.d.

2 bladen

1182 Tiendenkaart van de Sint-Pietersgracht en " de Acher" in Zelzate, 
opgemaakt door B. de Vlieger, gezworen landmeter. 1780
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1 blad

1183 Kaart van landgoederen in Zulte. 1679
1 blad

1184 Kaart van " Nieuw Zuytdorpe", getekend op verzoek van de 
tiendenheffers, opgemaakt door J.F. de Bruyne. 1770

1 blad.
Niet raadpleegbaar

1185 Kaart van Europa, Azië en Afrika. Z.d.
1 blad

1186 Kaart van de provincie Holland, opgemaakt door Isaak Tirion in 
Amsterdam. Z.d.

1 blad

1187 Lijntekening van een kanon. Z.d.
1 blad

1188 Kaart van het " Goedt ter Cauderschuere" of De Koude Schuur in 
Dentergem, eigendom van het Groenenbrielklooster, opgemaakt 
door Benthuys. 17 april 1745

1 blad

1189 Kaart van een deel van Lovendegem en een deel van Merendree, 
met een deel van het kanaal Brugge-Gent, opgemaakt door 
Clément. 1775

1 blad

1190 Kaart van de eigendommen van Charles van Zevecote in 
Merelbeke, opgemaakt door Van Bouchaute. Maart 1665

1 blad

1191 Kaart van de waterloop het Brakeleiken in Waarschoot, opgemaakt 
door Heyaert en Moens. Z.d.

1 blad

1192 Kaart van weiden in Oostakker, grenzend aan Gent, de Muide- en 
de Dampoort, opgemaakt door A. Benthuys en C. Benthuys. 1779

1 blad

1193 Kaart van het kasteel van Olsene en bezittingen. Z.d.
1 blad

1194 Kaart van het " Goedt in Welle" in Sint-Lievens-Esse, deelgemeente
van Herzele, opgemaakt door Vander Massen. Z.d.

1 blad
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1195 Kaart van de loop van de Burggravenstroom of "het 
Kluizenvaardeke" doorheen Ertvelde, Sleidinge, Kluizen en 
Evergem, tot aan de Sassevaart in Langerbrugge, opgemaakt door 
landmeter Pieter de Rijcke. [2de helft 18de eeuw]

1 blad

1196 Kaart van de hoeve " De Renne hofstede" in Tielt, opgemaakt door 
J. B. Van Gaver. 1796

1 blad

1197 Kaart van de hoeve " Hofstede Verhoyen Thielt" in Tielt, met enkele
kadastrale aanduidingen. [Eind 18de eeuw]

1 blad

1198 Kaart van het Bralbos in Waarschoot, opgemaakt door De Grave. 8 
mei 1760

1 blad

1199 Figuratief plan van een deel van Gent, tussen de Dampoort, de 
Steendam en de Pasbrug enerzijds en de Keizerspoort anderzijds. 
[eind 18de eeuw]

1 blad

1200 Kaart van het bisdom van Gent, noordelijk deel van de lijn 
Zomergem-Bazel. Z.d.

1 blad

1201 Plan van Gent, opgemaakt door Goethals. 1796
1 blad

1202 Kaart van Vlaanderen waarop de verschillende kasselrijen werden 
aangeduid, opgemaakt door Johannes Walch in Augsburg. 1793

1 blad

1203 Kaart van Vlaanderen waarop de verschillende kasselrijen werden 
aangeduid, opgemaakt door Louis De Vreese. 26 april 1792

1 blad

1204 Kaart van een deel van het huidige Limburg met enkele enclaves in
Brabant, de heerlijkheid Valkenburg, het graafschap Daalhem en de
baronie Kaisenich. Z.d.

1 blad

1205 Plannen van een deel van de weg van Anzegem door Kaster naar 
de Schelde in Kerkhove nabij Avelgem. 1788

2 plannen

1206 Plan van drie wegen tussen Oudenaarde en Deinze, langs Huise en 
Eine, opgemaakt door Meurant en Van Tieghem. 1776
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1 blad

1207 Kaart van een deel van de baan van Oudenaarde naar Gent, tussen
de " Biscopounte" en de herberg " Snijaf". Z.d.

1 blad en 1 stuk

1208 Kaart van een deel van de baan van Oudenaarde naar Gent, vanaf 
de "Biscopounte"tot de " Snijaf". Z.d.

1 blad

1209 Plan van de "Dijckstraete" met cijnsgronden in Drongen, 
opgemaakt door de landmeter Vlieghe. 1744

1 blad

1210 Plan van een weg in Bassevelde, tussen de "Hooge vorst" en de 
"Dijckstraete" met de cijnsgronden van de heer van Boekhoute, 
opgemaakt door Boes, landmeter. 1783

1 blad

1211 Plan van een aan te leggen steenweg tussen de banen van Beerst 
naar Diksmuide en de Schoorbekesteenweg, opgemaakt door 
Maelstaf, landmeter. 1779

1 blad

1212 Ontwerp van een steenweg die doorheen de parochies Beveren, 
Ooike, Wannegem, Kruishoutem en Nazareth liep, opgemaakt door 
Van Tieghem, landmeter. 1777

1 blad

1213 Kaart van de weg van Brussel naar Geraardsbergen. 1764
1 blad

1214 Kaart van de weg van Kaprijke naar Bassevelde met de aanpalende
cijnsgronden, die eigendom waren van de heer van Boekhoute, 
opgemaakt door Boes, landmeter. Z.d.

1 blad

1215 Kaart van de baan van Diksmuide naar Woumen, met het plan van 
de verbeteringswerken en onteigeningen, opgemaakt door De 
Breyne, landmeter. 1775

1 blad

1216 Ontwerp van de steenweg van de IJzer naar Nieuwpoort. 1777
1 blad

1217 Kaart van een laan in Eeklo tussen "Zuytstraete" en "Blackxaert". 
1781

1 blad
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1218 Plan van twee wegen naar Mesen, opgemaakt door De Coninck, 
landmeter. 1778

1 blad

1219 Kaart van de baan van Gent naar Oudenaarde, met het oog op de 
verbreding ervan. 1767

1 blad

1220 Plan van de weg in Gontrode die door " Roobosch" liep. 1673
1 blad

1221 Kaart van de " Pontstraete" tussen Oudenaarde en 
Geraardsbergen, ten noordwesten van Nederbrakel, opgemaakt 
door Pieters, landmeter. 1788

1 blad

1222 Plan van weidegronden en een dreef nabij de steenweg van 
Geraardsbergen naar Lessen en langs de grens van het toenmalige
Acren-Saint-Martin en Boelare, die eigendom waren van de Sint-
Adriaansabdij in Geraardsbergen. 1772

1 blad

1223 Kaart van de weg van Heine naar Bassevelde en van de 
aanpalende cijnsgronden van de heer van Boekhoute, opgemaakt 
door Boes, landmeter. 1785

1 blad

1224 Ontwerpen voor de wegaanleg tussen Leuze en Ronse. 1775
2 bladen

1225 Plan van de aan te leggen steenweg tussen Spermalie en 
Nieuwpoort. Z.d.

1 blad

1226 Kaart van de " Steenstraete", een kasseiweg die onder meer door 
Kruishoutem, Kortemark en Handzame liep, opgemaakt door P.J.E. 
De Grondele. Augustus 1783

1 blad

1227 Kaart van de novale tienden gelegen in Scheldewindeke tussen " 
Kerckwegh", " Hauwenbecq", " Fonteynstraete" en " 
Schapersstraete", opgemaakt door P. De Clercq, landmeter. 1775

1 blad

1228 Schets van de " Sprendonkcauter"-weg. 1684
1 blad

1229 Ontwerp van een ankerplaats voor visserboten in Blankenberge, 
opgemaakt door J. Goethals, landmeter. 1788
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1 blad

1230 Kaart van de zeewerken tussen Wenduine en Blankenberge. Z.d.
1 blad

1231 Ontwerp voor het uitdiepen van het kanaal Brugge-Gent. Z.d.
1 blad

1232 Plan van de gronden langs het kanaal Brugge-Gent in Mariakerke, 
opgemaakt door Van Reckem, landmeter. 1730

1 blad

1233 Plan voor de reiniging en de uitdieping van het kanaal Brugge-
Gent. 1737

18 bladen

1234 Plan van Gent met een ontwerp van de Coupure. [ca. 1750]
1 blad

1235 Plan van Brugge met de Coupure. [ca. 1750]
1 blad

1236 Plan van de beken die in de oude Kale in de omgeving van Nevele 
uitmonden, opgemaakt door Malfeson, landmeter. Z.d.

1 blad

1237 Kaart van de Durme tussen Lokeren, Eksaarde en Moerbeke-Waas 
met beken in Sint-Kruis-Winkel en Mendonk, opgemaakt door Van 
den Hende. 1752

1 blad

1238 Kaart van de gronden tussen de oude loop van de Durme en de 
weg van Lokeren naar Waasmunster, opgemaakt door Reyniers, 
landmeter. 1779

1 blad

1239 Kaart van de Schelde in Gavere. Z.d.
1 blad

1240 Kaart van de Schelde langs de wijk Zevekote. Z.d.
1 blad

1241 Kaart van de Schelde ten zuiden van de stad Dendermonde, tussen
de parochie van Sint-Amands, de " Moerschendijck", Mariekerke en 
de Rietplaat, opgemaakt door Vertongen. 1776

1 blad

1242 De Schelde nabij de " twee molen Brugghe" en langs het leengoed 
van Feyerick. 20 augustus 1791
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1 blad

1243 Kaart van de Scheldearmen in Oudenaarde. 20 augustus 1791
1 blad

1244 Kaarten van de gronden en de bossen langs de Schelde in Ename 
en tussen Oudenaarde en Gavere. Z.d.

2 bladen

1245 Kaart van de plaats " Gansen-beck" in Borchtlombeek, opgemaakt 
door Hendrix, landmeter. 1698

1 blad

1246 Kaart van het kanaal de Lieve in Gent, langs de weiden van het 
begijnhof en tussen de " Peerden Kerkhof", de weiden van 
Wondelgem en de Waaldam. 1590

1 blad

1247 Kaart van het kanaal de Lieve in Gent. 1717
1 blad

1248 Kaart van het kanaal de Lieve in Gent. 1717
1 blad

1249 Plan van een draaibrug met waterwerken voor de Schelde in 
Gavere. Z.d.

1 blad

1250 Plan van een te bouwen brug en viaduct over de Schelde in 
Gavere. Z.d.

1 blad

1251 Kaarten van de " Locker-koulebrugge" over de Durme in Lokeren, 
opgemaakt door Segers, landmeter. 1785

2 bladen

1252 Plannen van het ontwerp van acht aquaducten in Woumen, 
Merkem, Esen, Zarren, Eernegem en Ardooie. 1764

9 bladen

1253 Plannen en profielen van stenen duikers op waterlopen in 
Noordschote, Reninge, Zuidschote, Boezinge, Elverdinge, 
Bikschote, Brielen, Vlamertinge en Reningelst. 1764

16 bladen

1254 Plan van de gronden en de watermolen van een klooster in de 
buurt van een Geraardsbergsepoort in Ninove. Z.d.

1 blad
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1255 Plan van een brug. Z.d.
1 blad

1256 Plan van een waterbouwkundige constructie. Z.d.
1 blad

1257 Ontwerp van de omgeving Congres en van overdekte markten in 
Brussel. Z.d.

1 blad

1258 Plannen van de bouwwerken voor de Raad van Vlaanderen aan het 
Gentse Gravenkasteel, opgemaakt door stadsarchitect Brismaille. 
1779

6 bladen

1259 Schets van de voorgevel van een huis, opgemaakt door Janssens. 
Z.d.

1 blad

1260 Schetsen van de voorgevel van een huis, opgemaakt door 
Janssens. Z.d.

2 bladen

1261 Plan van de voorgevel en het grondplan van een huis. Z.d.
1 blad

1262 Plan van de voorgevel van een hotel. 1744
1 blad

1263 Plannen van de kerk van Eeklo, opgemaakt door Simoens en 't Kint.
1772

3 bladen en 2 stukken

1264 Plannen van de kerk van Maldegem, opgemaakt door L. 't Kint en J. 
B. Simoens. 1777

2 bladen

1265 Plannen van het kerkhof en de kerk van Merelbeke, met een 
ontwerp van de vergroting ervan. Z.d.

4 bladen

1266 Plan van kerk van Merelbeke, opgemaakt door Louis 't Kint. Z.d.
1 blad

1267 Plan van de kerk van de stad Sint-Niklaas en van de 
vergrotingswerken, opgemaakt door L. 't Kint en J. B. Simoens. 
1777

1 blad en 1 stuk
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1268 Plan van de kerk en de gebouwen en landgoederen van de abdij 
van Ninove. Z.d.

1 blad

1269 Plan van het klooster van Papinglo in Maldegem, dat afhing van de 
Sint-Pietersabdij in Gent. [1660]

1 blad

1270 Plan van de kerk van Ressegem, nabij Herzele. Z.d.
1 blad

1271 Plan van het oude en het nieuwe kerkhof van Tielt, opgemaakt door
Meulenaere, landmeter. 1785

1 blad

1272 Plan van enkele percelen grond, die eigendom waren van de kerk 
van Tielt, opgemaakt door Lemaieur, landmeter. 1785

1 blad

1273 Plan van het kerkhof in Tielt, met het terrein waarop de kerk 
gebouwd is. Z.d.

1 blad

1274 Plan van een driebeukige kerk met een doorsnede. Z.d.
1 blad

1275 Plan van versterkingwerken rond Gent. Z.d.
1 blad

1276 Atlas van de plannen van de verschillende statelijke eigendommen 
en de stadswerken van Gent, die uitgevoerd werden onder leiding 
van M. Malfeson. 1756

55 bladen

1277 Plan van de tuin van de Bijloke in Gent, opgemaakt door Clément 
Maurus. 1775

1 blad

1278 Plan en beschrijving van een stuk land dat langs de Brusselse poort
in Gent lag, opgemaakt door J. F. Dedeken, landmeter. 1790

1 blad

1279 Kaart van de gronden tussen de Visserij en de Heirniswijk in Gent, 
opgemaakt door C. Benthuys. 1751

1 blad

1280 Kaart van de waterlopen in Kaprijke, opgemaakt door Frans de 
Brauwer. 1694

1 blad



Kaarten 177

1281 Kaart van de " Muelecautere", het groot " Hasvelt" en het klein " 
Hasvelt" in Dikkele. Z.d.

1 blad

1282 Kaart van " het Cauterken" in Dikkele. 1646
1 blad

1283 Plan van " den grooten Cauture" in Dikkele. Z.d.
1 blad

1284 Plan van gronden, eigendom van de pastorie van Ertvelde, 
opgemaakt door Dedeken en De Vriese, landmeters. 1792

1 blad

1285 Plan van een hoeve met akkers en weiden langs de oude baan van 
Geraardsbergen naar Gent, opgemaakt door Adrien Iggherick, 
landmeter. Z.d.

1 blad

1286 Kaart van de waterloop op de grens tussen Gijzegem en Mespelare 
enerzijds, en het deel van de waterloop tussen Mespelare en de 
heerlijkheid Oudegem anderzijds, opgemaakt door Peelman, 
landmeter. 1764

1 blad

1287 Atlas met schetsen van de tiendgronden in Nederboelare van de 
Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen, opgemaakt door Spoelman, 
landmeter. 1782

8 bladen

1288 Kaart van de waterlopen in Ninove. 1780
1 blad

1289 Schets van het veld " Eijghe" tussen de Dender, de baan langs 
Ninove en het land " het Stroomberckveldeken". 1620

1 blad

1290 Plan van waterloop in de wijk " Schoorlooyver" in Aalter, langs de 
kant van het gehucht Sint-Joris, tot de afwatering in het kanaal van 
Brugge, opgemaakt door De Grave, landmeter. 1771

1 blad

1291 Kaart van een deel van Smeerebbe, opgemaakt door 
Ruyskensveldt, landmeter. 1710

1 blad

1292 Kaart van Oostende en de zeekust. Z.d.
1 blad
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1293 Plan van een straat in Aalter, van de herberg " de Sterre" tot het " 
Biessen velt", opgemaakt door De Zutter. 1690

1294 Kaart van de gronden, de woningen en de wegen tussen het kanaal
Gent-Brugge en de parochies Aalter, Lotenhulle en Hansbeke, 
getekend op verzoek van de baron van Bellem, opgemaakt door 
Van Bouchaute, landmeter. 1687

1 blad

1295 Plan van een deel van een waterloop in Aalter, opgemaakt door De 
Grave, landmeter. 1771

1296 Atlas met kaarten van gronden in Kalken, Hamme, Laarne, 
Heusden en Wetteren. 1764

5 bladen

1297 Kaarten van de goederen van Tuytschaever en van Outrijve in 
Destelbergen, opgemaakt door Clement en Godefroid, landmeters. 
1792

2 bladen

1298 Kaart van eigendommen van de abdij van Oosteeklo in Oosteeklo, 
Ertvelde en Lembeke, opgemaakt door Mote, landmeter. 1741

1 blad

1299 Kaarten van hoeven en velden in Hansbeke, opgemaakt door 
Rodants, landmeter. 1660

1 blad

1300 Kaart van een landgoed in Landegem, eigendom van de 
aalmoezenij van de Sint-Baafsabdij in Gent. 1641

1 blad

1301 Plan van " het Segervelt" in Landegem, eigendom van de 
aalmoezenij van de Sint-Baafsabdij van Gent, opgemaakt door 
Dedeken, landmeter. 1750

1 blad

1302 Kaart van twee percelen die eigendom waren van het Sint-
Annahospitaal van de Gentse Sint-Baafsabdij, gelegen langs de 
Dorpstraat in Lochristi, opgemaakt door Benthuys, landmeter. 1751

2 bladen

1303 Kaart van het goed " Roosbroeck" in Destelbergen en Oostakker. 
1705

1 blad

1304 Schetsen van landgoederen van de baronie van Nevele. Z.d.
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19 bladen

1305 Kaart van de heerlijkheid "de Schaluwen" in Meulebeke. Z.d.
1 blad

1306 Kaart van de gronden langs het kasteel van Vinderhoute, getekend 
op verzoek van de heer van Eeckhove P.E. d'Hane, opgemaakt door
Luytens, landmeter. 1755

1 blad

1307 Kaart van de gronden langs het kasteel van Vinderhoute, getekend 
op verzoek van de heer van Eeckhove P.E. d'Hane, opgemaakt door
Luytens, landmeter. Z.d.

1 blad

1308 Kaart van de eigendommen van de erfgenamen Du Bois in 
Wondelgem tussen het kanaal de Lieve en de Sassevaart, 
opgemaakt door Dedeken, landmeter. 1797

1 blad

1309 Kaart van het Land van Aalst en het Land van Waas, getekend op 
verzoek van het Hoofdcollege van het Land van Waas, opgemaakt 
door J. Ducaju. 1772

1 blad

1310 Kaart van de weilanden en de akkers tussen de Moervaart en de 
Zuidlede, nabij Wachtebeke, Moerbeke, Zaffelare en Mendonk. Z.d.

1 blad

1311 Kaart van gronden langs de Durme in Lokeren, opgemaakt door 
Lemaieur, landmeter. 1772

1 blad

1312 Kaart van Sinaai en Stekene met de verschillende waterlopen, 
opgemaakt door Manderschaidt, landmeter. 1712

1 blad

1313 Kaart van landgoederen tussen Waasmunster, Lokeren, Belsele en 
Sint-Niklaas. 4 februari 1792

1 blad

1314 Kaarten van de eigendommen van de gravin de Lannoy, in onder 
meer Waasmunster, Oosterzele, Markegem, Olsene en Machelen. 
1754

11 bladen

1315 Kaart van een deel van Waasmunster ten zuiden van de Durme en 
van de heerlijkheid van Sint-Anne. Z.d.

1 blad
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1316 Kaart van " Royenbroecke" in Waasmunster langs het aquaduct. 
1745

1 blad

1317 Kaart van " Royenbroecke" in Waasmunster, opgemaakt door J. 
Meysman, gezworen landmeter. 1665

1 blad

1318 Kaart met akkers en velden tussen Appelterre, Voorde en 
Zandbergen. Z.d.

1 blad

1319 Kaart van landgoederen in Aspelare nabij Ninove. Z.d.
1 blad

1320 Kaarten van eigendommen van de Sint-Adriaansabdij van 
Geraardsbergen, gelegen tussen Aspelare, Nederhasselt en 
Deftinge. Z.d.

7 bladen

1321 Kaart van gronden in Aaigem in het " Haselbeeck velt", eigendom 
van de aalmoezenij van de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt 
door Baele, landmeter. 1645

1 blad

1322 Plan van een stadsdeel van Geraardsbergen, getekend voor het 
ontwerpen van een nieuwe weg, opgemaakt door P.J. Damme, 
landmeter. 1778

1 blad

1323 Schetsen van gronden in Merelbeke. Z.d.
3 bladen

1324 Kaart van een weiland langs de Schelde in Merelbeke, met de 
naam " Ledermeersch", getekend op verzoek van priester Louis 
Gaise, opgemaakt door Benthuys. 1719 (kopie van een kaart van 
1613)

1 blad

1325 Kaart van gronden en bossen in Moorsel, getekend op verzoek van 
de abdij van Affligem, opgemaakt door J. Pultan, landmeter. Z.d.

1 blad

1326 Kaart van weiden, akkers en bos in Lemberge, opgemaakt door 
Jacques Mote. 1736

1 blad

1327 Kaart van Schorisse. 1676
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1 blad

1328 Kaart van gronden, vijvers en een bos in Voorde nabij Ninove, 
eigendom van de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen, opgemaakt
door Van Oudenhove, landmeter. 1731

1 blad

1329 Plannen van weilanden in Avelgem, eigendom van de Sint-
Pietersabdij te Gent. Z.d.

8 bladen

1330 Kaart van de omgeving van Oudenaarde. 1647
1 blad

1331 Kaart van een weiland in Bevere, nabij Oudenaarde. 1642
1 blad

1332 Kaart van allodiale goederen in Petegem-Oudenaarde, opgemaakt 
door Bauwens, landmeter. 1728

2 bladen

1333 Kaart van de landgoederen tussen de " Pontstraete" en de " 
Lamontstraete" in Kwaremont. Z.d.

1 blad

1334 Kaart van de weg van de Rijselse Poort in Kortrijk tot aan de 
herberg " Risquons-tout" in Rekkem. 1780

1 blad

1335 Gronden in "Curen" tussen de baan naar Tielt en de grote weg naar
Brugge, getekend op verzoek van de abdij van Voormezele, 
opgemaakt door Albert de Bersaques. 1719

1 blad

1336 Kaart van het Brugse Vrije, opgemaakt door Visscher, gegraveerd 
door Hondius. Z.d.

1 blad

1337 Plan van het huis van Van Hoorebeke in Eeklo. Z.d.
1 blad en 1 stuk

1338 " Caerteboeck van de vier wateringen binnen Sint-Laureins". 
Kaartenboek van het ambacht Maldegem. Z.d.

29 bladen

1339 Kaart van de weg van Loppem naar Brugge, opgemaakt door J.P. 
Heems. Z.d.

1 blad
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1340 Polderkaart van de streek tussen Assenede, Terneuzen, Hulst, 
Eksaarde en Winkel, en de streek van Axel, opgemaakt door 
Horenbault. 1613

1 blad

1341 Kaart van enkele polders in Assenede, opgemaakt door Motte en 
Mys, landmeters. 1757

1 blad

1342 Kaarten van de Bentillepolder nabij Watervliet, opgemaakt door 
Lievin van Thuyne. Z.d.

6 bladen

1343 Kaart van de dijken in de polders van onder meer Beoosterede, 
Boom, Sint-Kruis, tussen Aardenburg en Sint-Laureins. Z.d.

1 blad

1344 Kaarten voor en na de inpoldering tussen de Kapellepolder, de Sint-
Jorispolder en de Sint-Janspolder, langs Biervliet. Z.d.

2 bladen

1345 Kaart van de omgeving van Sluis, Aardenburg en Middelburg, 
getekend op verzoek van de ontvanger van de Bewesteredepolder, 
opgemaakt door Fillieul. 1649

1 blad

1346 Kaart van de Sint-Pietersdijk en de polders rond Aardenburg, Sluis 
en Middelburg. 1681

1 blad

1347 Kaart van de gronden tussen de polders van Zuiddorpe, van Sint-
Elooi en het moeras van Moerbeke. Z.d.

1 blad

1348 Plan en beschrijving van de Sint-Philipspolder, opgemaakt door F. 
Verplancke, landmeter. 1743

1 blad en 1 stuk

1349 Kaarten van de polder " de gryse thiende" in Zandvoorde, 
eigendom van Jacques de Voogt, opgemaakt door P. Gilliodts en J. 
M. Laurens. 1745

5 bladen

1350 Kaart van een goed uit het leenhof van Waterdijk, eigendom van de
heer van Watervliet, gelegen tussen de Landdijkweg van de Sint-
Laureinspolder naar Boekhoute, eigendom van de heer van 
Wakken. Z.d.

1 blad
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1351 Plan van de gronden " De Seven koten" langs de Schelde in de 
buurt van Dendermonde. 21 mei 1785

1 blad

1352 " Lantscheydinge van het quartier geseyt den Overslag, ambacht 
van Assenede in Vlaanderen, van den 13 juli 1786". Kaart van de 
grenzen van de Overslag in Wachtebeke, in het Ambacht Assenede.
1768

7 bladen

1353 Kaarten van Sint-Kruis-Winkel, opgemaakt door J. De Clercq, 
landmeter. 1702

6 bladen

1354 Kaart van de Sint-Albertuspolder, opgemaakt voor de 
infrastructuurwerken in Assenede. 22 december 1791

1 blad

1355 Kaart van de polders ten noordwesten van Kieldrecht tussen 
Stoppeldijk, Ossenisse en Saaftinge in het Ambacht Hulst. Z.d.

1 blad

1356 Kaart van het hertogdom Brabant, opgemaakt door M. F. van 
Langren. [17de eeuw]

1 blad

1357 Kaart van Italië in de klassieke oudheid, opgemaakt door Sanson. 
Z.d.

1 blad

1358 Kaart van vijftig genummerde percelen in Merelbeke. Z.d.
1 blad

1359 Schets van een tuin. Z.d.
1 blad

1360 Schets van gronden. Z.d.
1 blad

1361 Schets van een perceel. Z.d.
1 blad

1362 Schetsen van gronden. 1721
5 bladen

1363 Kaart van een verkaveld terrein. Z.d.
1 blad

1364 Kaart van de gronden tussen de baan van het gehucht Vrijenbosch 
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naar Poelkapelle en de Fillietstraat, opgemaakt door Camijn, 
landmeter. 1782

1 blad

1365 Kaart van een deel van Houplines, opgemaakt door Birez en 
Borden, landmeters. 1718

1 blad

1366 Kaart van een droog te leggen moergebied in de kasselrij Veurne, 
opgemaakt door L.J. Godefroid, landmeter. 1768

1 blad

1367 Kaart van de hoeven en van het " Bleecklosch" in Kontich, 
opgemaakt door P. Stijnen, landmeter. 1776

1 blad

1368 Kaart van de hoeve met gronden in Beerst, eigendom van de heer 
van Camares Charles Eendere.

1369 Kaart van een landgoed in Lombardsijde, opgemaakt door Sappart, 
landmeter. Z.d.

1 blad

1370 Kaart van gemene weiden en bos in Seneffe, opgemaakt door 
Dussart, landmeter. 1744

1 blad

1371 Kaart van het domein van Beaurepaire. Z.d.
1 blad

1372 Kaart van percelen die begrensd werden door onder meer de 
Groenstraete, de Ostestraete, de Haenautstraete en de 
Eeckstraete. Z.d.

1 blad

1373 Schetsen van de heerlijkheid ten Broucke, Meulebeke en een deel 
van de Leie. Z.d.

3 bladen

1374 " Pierre de Voscontre les armateurs de la chaloupe de guerre 
armée par l'amirauté de Bergues". Kaart van Calais, opgemaakt 
door Pieter De Vos. Z.d.

1 blad

1375 Huldevers aan Philippe-François, baron van Jamoigne. 1659
1 blad

1376 Verschillende kaarten uit de landboeken van Zwijnaarde en Sint-
Denijs-Westrem. [ca. 18de eeuw]
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32 bladen

1377 Kaart van de onroerende eigendommen van de Gentse Sint-
Pietersabdij. Z.d.

1 blad

1378 Kaart van de verdeling van het moergebied in Annay over de 
familiehoofden, opgemaakt door Pierre Caron, landmeter. 1786

1 blad

1379 Plannen van het derdenrecht van het moeras in Annay, dat 
toebehoorde aan de Sint-Pietersabdij te Gent. 15 mei 1787

2 bladen

1380 Kaart van goederen in Sint-Amands, Opdorp, Wieze, Moorsel, 
Oudegem, Egem, Steenhuize en Appels. 21 juli 1778

1 blad

1381 " Caerte beginnende van aen de barriere der stad Nieuwpoort tot 
aen het Oostsluis". Kaart van de steenweg van Spermalie naar 
Nieuwpoort. 1777

1 blad

1382 Kaart van de steenweg van Spermalie naar Nieuwpoort, met de 
brug over de IJzer in Sint-Joris. 1777

1 blad

1383 Kaart van de steenweg van Spermalie naar Nieuwpoort, met een 
doorsnede van de dijk " Madame de Bourbourg" nabij Nieuwpoort. 
1777

1 blad

1384 Plan van het gelijkvloers van het gebouw van de Sint-Jorisgilde in 
Gent. [ca. 1736]

1 blad

1385 Plan van het lokaal van de Sint-Jorisgilde in Gent. [ca.1736]
1 blad

1386 Kaart van de Moervaart van Wulfsdonk tot het kanaal van Stekene, 
op het grondgebied van Moerbeke. Z.d.

1 blad
Niet raadpleegbaar

1387 Kaart van de kanalen, grachten en waterlopen in Moerbeke, langs 
het weiland van de heerlijkheid Wulfsdonk en de abdij van Baudelo.
1766

1 blad
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1388 Figuratieve kaart van het weidegebied in Wachtebeke dat 
eigendom was van de bisschop van Gent en van het Gentse Sint-
Baafskapittel, opgemaakt door landmeter Pieter De Vos. 1663

1 blad

1389 Kaart met de opmeting van de eigendommen van de bisschop van 
Gent en het Sint-Baafskapittel in Gent, gelegen in Mendonk en 
Wachtebeke, opgemaakt door Charles en Adriaen Benthuys, 
gezworen landmeters. Augustus 1768

1 blad

1390 Figuratieve kaart van de eigendommen van de heerlijkheid 
Maldegem in Nazareth. 17de eeuw

1 blad

1391 Figuratieve kaart van het Hazegras, eigendom van de erfgenamen 
van de gravin van Monty, dat tussen de Sint-Katherinakerk in 
Knokke en Sluis lag, opgemaakt door Verplancke en Blootyn, 
gezworen landmeters van het Brugse Vrije. Augustus 1714

1 blad

1392 Figuratieve kaart van " het groot ende het cleyn Braeckstraetkin" in
Mariakerke, met enkele gronden langs het kanaal Gent-Brugge, 
opgemaakt door J. F. Naudts, gezworen landmeter. November 1776

1 blad

1393 Kaart van de gronden langs het kanaal Gent-Brugge in Mariakerke, 
opgemaakt door J. Van Reckem, gezworen landmeter. Februari 
1730

1 blad

1394 Opmetingsplan van een deel van de " Braeckstraete" in 
Mariakerke, opgemaakt door Ch. Benthuys en B. Minne, gezworen 
landmeters. Z.d.

1 blad

1395 " Generaele metinghe der vrije heerlijckheijt van Appels". Atlas van
Appels, opgemaakt door Antoine Hendrickx en Adrien Hoffmann, 
gezworen landmeters. 1703

1 atlas

1396 " Caerte figurative der heerlijckheijt van Mespelare, land van 
Aalst". Figuratieve kaart van Mespelare, opgemaakt door A. 
Hendrickx, gezworen landmeter. 1664

1 blad

1397 " Chaerte van Heusden". Kaart van Heusden, opgemaakt door 
Philippe Jacques Benthuys, gezworen landmeter. 1725 (kopie van 
een kaart van 1717)
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1 blad

1398 Kaart van de stad en het ambacht Assenede met het huis van 
burgemeester van Boekhoute Jean de Rijcke, opgemaakt door J. 
Van Beveren, B.V. Quaquebene, J. Van Lent en P. Vernaeve, 
gezworen landmeters. Z.d.

1 blad

1399 " Belgica Foederata complectens septem provincias, ducatum 
Gueldriae, comitatus Hollandiae et Zeelandiae, dioectraject. 
Transisul. Groningam et Frisiam et circumjacentes provincias 
mappa geographica summa diligentia noviter exarata..." Kaart van 
de Nederlanden, opgemaakt door Tobias Conrad Lotter in 
Augsburg. [1761]

1 blad

1400 Gevelplan van een huis. 18de eeuw
1 blad

1401 Plan van een deel van de goederen, waaronder tiendgronden, in de
parochie Waasmunster. [Eind 17de eeuw]

1 blad

1402 " Figuratieve kaart van de prochie van St. Gillis neffens 
Dendermonde". Figuratieve kaart van Sint-Gillis-Dendermonde, 
opgemaakt door Hendrickx. 17de eeuw

1 blad

1403 Kaart van een landgoed dat buiten de Mechelse poort en de 
landschepenen in Dendermonde lag, en eigendom was van Petrus 
Hoogewijs. 6 september 1783

1 blad

1404 Plan en een bestek voor de uit te voeren waterwerken in Zele. 
1773

1 blad

1405 Plan van een zogenaamde " halve maan" bij de samenvloeiing van 
de Dender en de Schelde in Dendermonde. 1773

1 blad

1406 Kaart van een onroerend goed langs de Nederschelde in Gent. Z.d.
1 blad

1407 Plan van de kerk van de stad Sint-Niklaas, met een ontwerp van de 
nieuwe zijbeuken. 1777

1 blad

1408 Kaart van Assenede met het goed van Jean de Rijcke. 1773 Z.d.
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1 blad

1409 Kaarten van de polders van Kallo. 1629
2 bladen

1410 Tekeningen van de trede en de zitbank in de kerk van Appels. 1788
2 bladen

1411 Plan van een weg in Volkegem en Edelare. 7 oktober 1786
1 blad

1412 Schets van de Schelde in Wichelen nabij Schoonaarde tot aan de 
veerpont van Melle en Gent. 1772

1 stuk

1413 Kaart van de wijk Nieuwburg in Assenede, opgemaakt door J. 
Velleman en Lejeune, gezworen landmeters. 1772

1 blad

1414 Kaart van de eigendommen van graaf d'Hane de Steenhuyze in 
Oombergen en Hillegem. Begin 19de eeuw

1 blad

1415 Kaart van de doorbraak van de dijk " steene goote" in Zele, 
opgemaakt door J.B. Segers. 1776

1 blad

1416 Kaart van de gronden langs de Brusselsesteenweg in Melle van de 
prior van de kanunniken in Melle, gepacht door Judocus Morel, 
opgemaakt door C. Benthuys. 1759

1 blad

1417 Kaart van het kasteel van Jean de Potter en de gronden in Melle 
langs de Brusselse steenweg die door Jodocus Morel gepacht 
werden. Z.d.

1 blad

1418 Kaart van de gronden in Ouwegem nabij Zingem, die eigendom 
waren van Gentenaar Francies De Potter, opgemaakt door C. 
Benthuys. 1750

1 blad

1419 Kaart van de gronden in Heusden die eigendom waren van de abdij
Nieuwenbos en van Gentenaar Jean Morel, opgemaakt door Ch. 
Benthuys. 1766

1 blad

1420 Tiendenkaart van het goed " ter Hooghe" in Wingene. 1641
1 blad
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1421 Tiendenkaart van het goed " ter Hooghe" in Wingene. Z.d.
1 blad

1422 Kaart van gronden en weilanden in Gentbrugge, getekend op 
verzoek van de Gentse handelaar Jean Morel, opgemaakt door C. 
Benthuys. 1761

1 blad

1423 Kaart van twee stukken bos in Wingene, eigendom van de heer van
Bazeldonk en jonker Opsomere, opgemaakt door P.J. Lemaieur, 
gezworen landmeter van de kasselrij Kortrijk. 1780

1 blad

1424 " Caerte figuratif verthoonende eenen meersch competerende 
d'heer Fr. De Potterin Gent, gheleghen buyten de Petersele poort- 
en landschepenen, in den wijck ghenaemt de schoon meirsschen". 
Figuratieve kaart van een weiland in Gent, opgemaakt door Ch. 
Benthuys. 1740

1 blad

1425 Kaart van de weidegronden in Heusden, eigendom van de 
erfgenamen De Wulf en van Anne Mollet, weduwe van Egmont 
Morel, opgemaakt door Ch. Benthuys. 1750

1 blad

1426 Kaart van een stuk grond langs de Zwijnaardsesteenweg in de 
Gentse wijk Sint-Pieters-Aalst, opgemaakt door J. Balde, gezworen 
landmeter. 1648

1 blad

1427 Kaart van Grembergen met de versterkingswerken langs de 
Schelde, opgemaakt door C. Beelman. 1776

1 blad

1428 Regionale kaart van het noorden van Ieper tot aan Diksmuide, met 
de parochies Woumen, Bikschote en Noordschote. 6 juni 1792

1 blad

1429 Plan van een huis. 18de eeuw
1 blad

1430 Polderkaart van het ambacht Assenede. 18de eeuw
1 blad

1431 Plan en opmeting van gronden in de Sint-Janspolder. 18de eeuw
1 blad

1432 Plan van twee percelen in de " Burgstraete" in Assenede, 
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opgemaakt door Berckstal. 1695
1 blad

1433 Plan van een stuk grond in de wijk " het Schuytien" in Assenede, 
eigendom van de prins d'Espinoy, opgemaakt door Berckstal. 1695

1 blad

1434 Plan van een perceel in de Sint-Pieterspolder in Assenede, 
opgemaakt door Berckstal. 1694

1 blad

1435 Kaart van landgoederen in Oedelem. 1791
1 blad

1436 Plannen met beschrijving van de sluiswerken, uit te voeren door 
François Verschure in Moerbeke. 18de eeuw

10 bladen

1437 Kaart van verschillende gronden langs de Perrestraat in Hillegem. 
1561

1 blad

1438 Schets van de stad Eeklo. 1693
1 blad

1439 Plannen voor de uit te voeren restauraties aan de kerk van 
Assenede. Z.d.

3 bladen

1440 Plan van de dijk die van de " Overslag" in Wachtebeke naar de Sint-
Elooipolder loopt, opgemaakt door E. Van den Berghe. 1777

1 blad

1441 Kaart van de erven en de cijnsgronden op de " Overslag" in 
Wachtebeke, opgemaakt door Francies Mys, gezworen landmeter. 
1770-1771

1 blad

1442 Kaart van de gronden op de " Overslag" in Wachtebeke, opgemaakt
door E. Van den Berghe. 1792

1 blad

1443 Kaart van het graafschap Vlaanderen, verdeeld in administratieve 
en gerechtelijke ambtsgebieden, zoals de verschillende kasselrijen 
en baljuwschappen, opgemaakt door Hubert Jaillot. 1709

1 blad
Niet raadpleegbaar

1444 Plan van sas, gedeeltelijk in 1770 gebouwd, op de Dender in 
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Herdersem, opgemaakt door J. B. Malfeson. 1775
1 blad

1445 Plan met doorsneden van een sas op de Dender in Herdersem, 
opgemaakt door J. B. Malfeson. 1775

1 blad

1446 " Cohier ende caerteboek van den Polder van Beveren-Waas, van 
de groote vande landen inder selven gelegen mette jegenwoordige
proprietarissen, numeris ende gedeelten, etc." Kaartboek van de 
polder van Beveren. Z.d.

30 bladen en 1 stuk

1447 Kaart van de huizen en de hoeven in Buggenhout die eigendom 
waren van Guillaume en François Van Keer, opgemaakt door Eg. 
Van den Voorder. 20 april 1753

1 blad

1448 Kaart van de weidegronden langs de Schelde in Melden, die 
eigendom waren van de Poortere, Boone, Vanderstraeten en 
Vandermeere, getekend op verzoek van A. van de Putte, 
opgemaakt door Joos Blommaert, gezworen landmeter in Mater. 19 
november 1716

1 blad

1449 Kaart met landgoederen en weidegronden in Sint-Denijs-Westrem, 
getekend op verzoek van N. Moerman, ontvanger van d'Haene, 
heer van Stuyvenberg. 17 augustus 1778

1 blad

1450 Kaart van het bos en het zaailand in Schorisse, eigendom van M. 
Vispoel, opgemaakt door F. Ponteau, gezworen landmeter in 
Nederbrakel. 29 juni 1817

1 blad

1451 Kaart van de bosgrond in Sint-Blasius-Boekel, met de benaming " 
Kallekens-bos", eigendom van M. Vispoel in Gent, opgemaakt door 
P. Lejeune, gezworen landmeter. 1826

1 blad

1452 Plan van twee percelen grond in Opbrakel, met de benamingen " 
den Krekel" en " den Krommen Helleboog", die eigendom waren 
van M. Vispoel, opgemaakt door J. Ponteau, gezworen landmeter in 
Everbeke. 5 mei 1818

1 blad

1453 Kaart van de eigendommen van M. Vispoel in Opbrakel, opgemaakt
door P. Ponteau, gezworen landmeter in Nederbrakel. 16 mei 1817

1 blad
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1454 Kadasterkaart van een deel van Axel, opgemaakt door L. 
Paardekoper, landmeter in Goes. 6 november 1843

1 blad

1455 Kaart van de gronden langs de kerk van Schorisse. 1690
1 blad

1456 Kaart met de splitsing van de scheiding van de twee parochies, van
Sint-Baafs en van Onze Lieve Vrouw, in Aardenburg. 1652

1 blad en 1 stuk

1457 Kaart van een deel van het Land van Aalst, met de weidegronden 
in Nieuwerkerken en Schaarbeke, die eigendom waren van Arnold 
Stevens, opgemaakt door C.M.M. Rymbaut, gezworen landmeter in 
Aalst. 21 september 1780

2 bladen

1458 Figuratief plan voor de aanleg van de nieuwe steenweg van Leuze 
naar Ronse op de grens van het Land van Aalst in het graafschap 
Vlaanderen en Ronse in Henegouwen, opgemaakt door cartograaf 
J.B. Malfeson. 1780

1 blad

1459 Ontwerp van een brug over de aan te leggen baan van Leuze naar 
Ronse op de grens van Vlaanderen en Henegouwen, opgemaakt 
door J. B. Malfeson. 1780

1460 Plan van een te bouwen brug over de beek op de grens tussen 
Vlaanderen en Henegouwen, op de baan van Leuze naar Ronse, 
opgemaakt door J.B. Malfeson. 1780

1 blad

1461 Ontwerp van de baan van Leuze naar Ronse, opgemaakt door J.B. 
Malfeson. 1780

1 blad

1462 Ontwerp van een nieuwe draaiburg over de Dender in Zandbergen,
opgemaakt door J.B. Malfeson. 1779

3 bladen

1463 Ontwerp van een nieuwe draaiburg over de Dender in Zandbergen,
opgemaakt door J.B. Malfeson. 1779

1 blad

1464 Ontwerp van een nieuwe draaiburg over de Dender in Zandbergen,
opgemaakt door J.B. Malfeson. 1779

1 blad
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1465 Kaart van de eigendommen van het Roosenbergklooster in 
Waasmunster, die langs de Durme lagen, getekend op verzoek van 
de abdis Regina de Croeser. Z.d.

1 blad

1466 Kaart van de eigendommen van het Roosenbergklooster in het 
gehucht " Boxelaere" in Lokeren en in Waasmunster, opgemaakt 
door Andries Vandermeersch, gezworen landmeter. Augustus 1641

1 blad

1467 Kaart van de onroerende eigendommen van het 
Roosenbergklooster in Waasmunster. Z.d.

1 blad

1468 " Coupure". Ontwerp van de coupure in Brugge. Z.d.
1 blad

1469 Kaart van een deel van Serskamp, opgemaakt door Adrianus De 
Coster, gezworen landmeter. 22 december 1778

1 blad

1470 Kaart van een deel van de Dender in Denderbelle. Z.d.
1 blad

1471 Plan van een deel van de weg van Beveren naar Gits, opgemaakt 
door J. Van de Walle, gezworen landmeter. 1783

1 blad

1472 " Kaart van de straat welken vanaf de Cruystraete, Handzameen 
Kortemark verbindt tot aan de steenweg Torhout - Roeselareen de 
steenweg op Lichtervelde, De Grendele P.H.  , gezworen landmeter 
in Werken." Kaart van een weg in de omgeving van Kortemark. 
Augustus 1783

1 blad

1473 Kaart van enkele percelen langs de Dender in Oudegem. Eind 18de 
eeuw

1 blad

1474 Kaart van de gronden langs de Dender in Mespelare, Denderbelle 
en Oudegem. Z.d.

1 blad

1475 Kaart van een deel van Welden. Z.d.
1 blad

1476 Kaart van een deel van Welden. Z.d.
1 blad
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1477 Plan van de weg die Oudenburg verbond met de steenweg naar 
Brugge in het plaatsje " Schoolbacke" in Westkerke, tegenwoordig 
deelgemeente van Oudenburg, opgemaakt door J. Muuls, gezworen
landmeter van het Brugse Vrije. Juni 1778

1 blad

1478 Kaart van de nieuwe steenweg tussen Jabbeke en de veerpont van 
Stalhille. [1778]

1 blad

1479 Plan van het gelijkvloers van de gevangenis in Aalst. Z.d.
1 blad

1480 Plan voor de waterwerken in Herdersem, om de afwateringen van 
de Dender te verzekeren. 18de eeuw

1 blad

1481 Kaart van landgoederen en huizen in Overboelare en Goeferdinge, 
nabij Geraardsbergen, opgemaakt door J. B. Van Damme, gezworen
landmeter. 10 oktober 1783

1 blad

1482 Kaart van verschillende percelen grond in Overboelare en 
Goeferdinge, nabij Geraardsbergen, waarop tiendrechten golden 
die aan de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen en aan de Saint-
Sepulcre-abdij in Kamerijk toebehoorden. Z.d.

1 blad

1483 Plan van de dijk van de polderstreek rond Wachtebeke en Sint-
Elooipolder. 1773

1 blad

1484 Plan van de kerk van Mater. 1780
1 blad

1485 Plannen van een te bouwen huis buiten de " Nieuwstraete poorte" 
in Aalst, opgemaakt door tabakhandelaar J. De Meersman. 1791

2 plannen
Niet raadpleegbaar

1486 Plan van landgoederen in Wachtebeke, eigendom van de bisschop 
van Gent en het Gentse Sint-Baafskapittel, opgemaakt door P. De 
Vos, gezworen landmeter. 1698 (kopie van een kaart van 1663)

1 blad

1487 Opmetingsplan van de weg van Oudenaarde naar de grens van 
Henegouwen. Z.d.

1 blad
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1488 Kaart van gronden in " 't Zuitland", opgemaakt door Sijmoen 
Janssen en Cornelis Janssen, gezworen landmeters. 5 september 
1586

1 blad

1489 Plan en opmetingen van een weg in Wetteren tussen " het Coninck 
goet" en een stuk land zonder uitweg, opgemaakt door J. Mote en J.
M. De Clercq, gezworen landmeters. 25 juni 1753

1 blad

1490 Plan en opmetingen van een weg in Wetteren tussen " het Coninck 
goet" en een stuk land zonder uitweg, opgemaakt door J. Mote en J.
M. De Clercq, gezworen landmeters. 25 juni 1753

1 blad

1491 Plan van een onderdeel van de watermolen in Rupelmonde en van 
het gelijkvloers van het molenaarshuis, opgemaakt door C. De 
Lamij. 13 september 1776

1 blad

1492 Kaart van de gracht rond het kasteel van Rupelmonde, opgemaakt 
door J.V. Velde, gezworen landmeter. 29 maart 1734

1 blad

1493 Kaart van de Stoppeldijkpolder ten zuiden van het ambacht Hulst 
en het ambacht Axel, opgemaakt door D.W.Z. Hattinga, gezworen 
landmeter. 7 februari 1771

1 blad

1494 Kaart van de Stoppeldijkpolder ten zuiden van het ambacht Hulst 
en het ambacht Axel, opgemaakt door D.W.Z. Hattinga, gezworen 
landmeter. 7 februari 1771

1 blad

1495 Kaart van de onroerende eigendommen van M.-A. Campens, 
weduwe van Pierre Van Belle uit Oostakker, opgemaakt door J. F. De
Deken en L. De Vreese, gezworen landmeter in Gent. 9 juli 1791

1 blad

1496 Kaart van de onroerende goederen van notaris Fr. J. Drubbel en 
M.A. Campens, weduwe van P. Van Belle uit Oostakker, opgemaakt 
door J. De Reu, F. Speelman en P.J. Drubbel, gezworen landmeters. 
22 september 1790

1 blad

1497 Kaart van de landgoederen in Bellegem die door R. Librecht 
gebruikt werden, opgemaakt door Kortrijkzanen P.J. Holvoet en V. 
De Veughel, gezworen landmeters. 8 juni 1776

1 blad
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1498 Plan van de gracht tussen het bos " den tercooren", in eigendom 
van Ch. Fr. Martens, en " den blaerbaut", een landgoed van jonker 
F.J. Colman, opgemaakt door Jan Francies Naudts, beëdigd 
landmeter voor de Raad van Vlaanderen. 3 november 1793

1 blad

1499 Plan van een perceel in het gehucht "Loo" in Lovendegem, 
eigendom van Marie Joseph Cardon uit Gent. 1787

1 blad

1500 Plan van de gracht tussen het bos "den tercooren", eigendom van 
Ch. Fr. Martens, en "den blaerbaut", land van jonker F.J. Colman, 
opgemaakt door Jan Francies Naudts landmeter beëdigd door de 
Raad van Vlaanderen. 25 oktober 1792

1 blad

1501 Figuratieve kaart van de polderstreek in de omgeving van Sluis, 
Aardenburg en de Westerschelde. Z.d.

1 blad

1502 Kaart van Zeeland en het noorden van Vlaanderen. 1540
1 blad

1503 Kaart van Zeeuws-Vlaanderen, opgemaakt door J. de Ferraris. Z.d.
1 blad

1504 Figuratieve kaart van de polderstreek tussen Damme, Vlissingen, 
Axel en Doornzele. [16de eeuw]

1 blad

1505 Kaart van Staats-Vlaanderen, met de grenzen van 1664, waarop de
Westerschelde, de forten tot aan Antwerpen en de indijkingen van 
het schorrengebied zijn opgetekend, opgemaakt door C. Van 
Baersel. [ca. 1790]

1 blad

1506 Kaart van de verdeling van de gronden voor de aanbouw van het 
dorp Hoofdplaat nabij Sluis. Z.d.

1 blad

1507 " Sinte Catelijne Schanse". Kaart van een landgoed van Hendrik 
Wage, opgemaakt door Abraham Vermeulen. 31 januari 1776

1 blad

1508 Kaart van Aardenburg, opgemaakt op schaal 1 op 10.000. 1850
1 blad

1509 Plan van de stad Aardenburg. 18de eeuw
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1 blad

1510 Kaart van de haven van Aardenburg, opgemaakt door A. 
Zutterman, landmeter. 15 oktober 1705

1 blad

1511 Kaart van Aardenburg, opgemaakt door Jehan Bybau. 27 augustus 
1770

1 blad

1512 Kaart van de haven van Aardenburg, opgemaakt door J. Bybau. 25 
oktober 1781 (naar een kaart van 1705)

1513 Kaart van het Nederlandse Oostburg. [17de eeuw] (naar een kaart 
van 1660)

1 blad

1514 Kaart van de heerlijkheid Baarsande en de andere polders tussen 
Wulpenpolder, de Groede watering en Nieuwerhaven, opgemaakt 
door Ad. Blankamer. 15 augustus 1763 (kopie van een kaart van 
1613)

1 blad

1515 Kaart van het gebied van het leenhof van Cadzand, door Jacob 
Leny. 25 september 1772 (kopie van een kaart van 1669)

1 blad

1516 Kaart van het gebied van het leenhof van Cadzand, door Jacob 
Leny. 20 juni 1794 (kopie van een kaart van 1669)

1 blad

1517 Kaart van Sint-Anna-ter-Muiden nabij Sluis, opgemaakt door Pierre 
Horlewyn. 26 januari 1715

1518 Kaart van de polder " Nieuw Muyden" dat aan Sluis gehecht werd, 
opgemaakt door J. Finne. 16 mei 1719 (kopie van een kaart van 
1715)

1 blad

1519 Kaart van de loop van de Oude Eede en de Nieuwe Eede en van de 
" Eeckelooschen waterganck" en de polderwatergang. 7 april 1681

1 blad

1520 Onvoltooide kaarten met een aantal percelen. Z.d.
2 bladen

1521 Kaart van de Prins-Willempolder. Z.d.
1 blad
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1522 Kaart van Philippine, met de nieuw bedijkte landen in het gebied 
van het Oost-Vrije, en onder meer de "generale" Prins-
Willempolder, de Oranjepolder, de Mauritspolder, de Goudenpolder,
opgemaakt door A. Eversdijck. 13 september 1770

1 blad

1523 Kaart van de " Hoofdplaat" met de landen voor de 
Wilhelminapolder, de Oranjepolder, de Prins-Willempolder en de 
Nieuwenhavenpolder en de landen van de hoge juridisdictie van 
Breskens, opgemaakt door Jehan Rybau. 1784

1 blad

1524 Kaart van de polderstreek ten noorden van Watervliet met onder 
meer de Prins-Willempolder, het Eiland, de Clarapolder en de 
Jonkvrouwpolder. Z.d.

1 blad

1525 Kaart van het Papenpolderke, opgemaakt door J. Rybau. 1762
1 blad

1526 Kaart van de percelen binnen de nieuwe bedijking van het 
Papenpolderke, ten noordwesten van het Nederlandse Middelburg, 
opgemaakt door J. Rybau. 5 december 1781

1 blad

1527 Figuratieve kaart van Nieuw-Muiden, een woonkern in de polders 
die bij de stad Sluis werd gevoegd en eertijds bij Sint-Anna-ter-
Muiden hoorde, opgemaakt door P. Harlewijn. 1727 (kopie van een 
kaart van 1715)

1 blad

1528 Kaart van de Isabellapolder, op de grens van Zeeuws-Vlaanderen 
en Oost-Vlaanderen. Z.d.

1 blad

1529 Kaart van de Isabellapolder. 1747 (kopie van een kaart van 1694)
1 blad

1530 Kaart van de polderstreek en de haven van het Nederlandse 
Aardenburg, opgemaakt door A. De Smidt, gezworen landmeter in 
Schoondijke. 1825

1 blad

1531 Kaart van de Grote Jonkvrouwpolder in de omgeving van IJzendijke 
en de Zuiddorpepolder, opgemaakt door A. Blankamer. 15 
november 1757

1 blad

1532 Kaart van de Grote Jonkvrouwpolder in de omgeving van IJzendijke, 
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opgemaakt door Johan Rybau. 8 mei 1781
1 blad

1533 Kaart van de hydrografie van de polder " Bewester Eede" ten 
noorden van de Sint-Pietersdijk en tussen deze dijk en het Gentse 
kanaal de Lieve, opgemaakt door A. Blankamer. Juni 1758 (kopie 
naar een kaart van 1653)

1 blad

1534 Kaart van de hydrografie van de polder " Bewester Eede" ". Z.d. 
(kopie van een kaart van 1653)

1 blad

1535 Kaart van de Biesenpolder", opgemaakt door De Bruyne. 13 
februari 1804 (kopie van een kaart van 1693)

1 blad

1536 Kaart van de polder en de bedijking van de Passegeule, opgemaakt
door J. Rybau. 1790

1 blad

1537 Kaart van het schorrengebied van de Passegeule langs de zeedijk 
van de Prins-Willempolder, opgemaakt door J. J. Klenée, gezworen 
landmeter. 26 mei 1789 (kopie van een kaart van 10 oktober 1769)

1 blad

1538 Kaart van de Beoosteredepolder. Z.d.
1 blad

1539 Kaart van de "Generaelen vrijen Polder" . 1761 (kopie van een 
kaart van 1664)

1 blad

1540 Kaart van de polder " het Haantjesgat" in Sint-Laureins, opgemaakt
door Pierre Halewijn. 1723

1 blad

1541 Kaart van het tweede gedeelte van de polder " het Haantjesgat" in 
Sint-Laureins, opgemaakt door J. Rybau naar een oude kaart. 24 
januari 1788

1 blad

1542 Kaart van de Oranjepolder, opgemaakt door J. Rybau. 1781
1 blad

1543 Kaart van het grasland in het Lapscheuregat, opgemaakt door J. 
Rybau. 1762

1 blad
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1544 Kaart van de polderstreek in de omgeving van Sluis, met de 
polders " den grooten boom" en " Goodtsvliet". 1786

1 blad

1545 Kaart van de polderstreek in de omgeving van Sluis, met de 
polders " den grooten boom" en " Goodtsvliet". [18de eeuw]

1 blad

1546 Kaart van de polderstreek in de omgeving van Sluis, met de 
polders " Nieuw bedijckten Boom" en " Goodtsvliet", opgemaakt 
door A.V. Keesel. 10 december 1701

1 blad

1547 Kaart van de Sophiapolder in het Nederlandse Oostburg, 
opgemaakt door A. De Smidt, gezworen landmeter. Oktober 1826

1 blad

1548 Kaart van de schorren langs het Lapscheuregat, opgemaakt door J. 
Rybau. 22 mei 1778

1 blad

1549 Kaart van de polder " Het Eiland" in Axel, opgemaakt door J. Rybau.
22 mei 1790

1 blad

1550 Kaart van de ligging van de watermolens en de windmolens in 
Overboelare, Goeferdinge, Zarlardinge, Deftinge en 
Geraardsbergen. 2 augustus 1786

1 blad

1551 " 't Meerderdeel van 't Oost-Vrije in Vlaanderen". Kaart van de 
polderstreek van Philippine, opgemaakt in Amsterdam. 1656

1 blad

1552 Kaart van de afwatering van de " Dampoortsche meerschen" sinds 
het graven van de Gentse coupure in 1751 en 1752, opgemaakt 
door D. Briom. 1790

1 blad

1553 Kaart van de verschillende landgoederen en huizen van M. Stalins, 
naast het augustijnenklooster in Gent. Eind 18de eeuw

1 blad

1554 Kaart van de verschillende gronden langs de samenvoeging van de
weg naar Astene met de steenweg naar Kortrijk. Eind 18de eeuw

1 blad

1555 Plan van " de Parijssche dreve" langs " het Oud Goed in Parijs" en " 
het nieuw Goed in Parijs" in Astene, nabij de grens met Nazareth, 
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opgemaakt door C. Benthuys. 19 augustus 1765
1 blad.

1556 Kaart van de gronden nabij de " Parijse dreef" in Astene. 18de 
eeuw

1 blad

1557 Kaart van de landgoederen en de huizen van M. Stalins naast het 
augustijnenklooster in Gent. Eind 18de eeuw

1 blad

1558 " Staat betreffende de besmettelijke zieke van 1 november 1771 
tot 14 januari 1772." Kaart met de verspreiding van de veepest. 
Z.d.

1 blad

1559 Kaart van een straat in Waasmunster, opgemaakt door J. 
Speelman. 1772

1 blad

1560 Kaart van de wijk " Naesvelt" in Lokeren en de wijk " Heikant" in 
Zele. Z.d.

1 blad

1561 Kaart van Uitbergen, met een staat van de gestorven, de zieke en 
de gezonde hoornbeesten. 1772

1 blad

1562 Kaart van de wijk " Heykant" tussen Lokeren, Zele en Overmere, 
met de verschillende hoeves, opgemaakt door C.J. Carbonelle. 29 
oktober 1772

1 blad

1563 Kaart van het gehucht " caselle" in Moerzeke, Mariekerke, Sint-
Amands en Baasrode, met een lijst van de eigenaars van huizen en
hoornvee, opgemaakt door J. B. Segers. 16 januari 1777

1 blad
Niet raadpleegbaar

1564 Kaart van de heerlijkheid van Hondschote en omgeving. Z.d.
1 blad

1565 Kaart van Vlaanderen tussen de zee, Sluis, Gent, Oudenaarde, 
Kortrijk en Ieper. 1772

1 blad

1566 Kaart van de ligging van de hoeves met hoornvee in Rollegem. 
1773

1 blad
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1567 Kaart van de hoeves van Fr. Guillemyns en Joseph de Freyne en de 
omliggende hoeves in Sint-Baafs-Vijve. 1773

1 blad

1568 Kaart van de met veepest besmette hoeves in Kortrijk en Bellegem,
opgemaakt door Cornelis Steur. 11 september 1773

1 blad

1569 Kaart met de koehouders van Bellegem. 1773
1 blad

1570 Kaart van de met veepest besmette hoeve van J. Copelen in 
Waregem, opgemaakt door P.F. Van Tieghem 1773

1 blad

1571 Kaart met de hoeves die rondom de hoeve van J. de Cuypere in 
Zwevegem lagen. 1773

1 blad

1572 Kaart met de koehouders van Kooigem. 1773
1 blad

1573 Kaart van de ligging van de stallen in Oeselgem, opgemaakt door P.
Minne. 1773

1 blad

1574 Kaart van de verspreiding van de veepest onder het hoornvee in 
Kuurne, opgemaakt door J.E. Holvoet. 1773

1 blad

1575 Kaart van de met veepest besmette hoeve van J. Ysebaert in 
Anzegem, opgemaakt door P. Fr. Van Tieghem. 1773

1 blad

1576 Kaart met de koehouders van Harelbeke, opgemaakt door P.F. 
Holvoet. 1773

1 blad

1577 Kaart van de met veepest besmette hoeve van J. Bauwens in 
Pittem en de ligging van de hoeves rondom de besmette stal, 
opgemaakt door J. Amerlinck. 1773

1 blad

1578 Kaart van de verspreiding van de veepest in Heestert, opgemaakt 
door J. Brugghe. 1773

1 blad

1579 Kaart met de koehouders van Bellem, opgemaakt door V. de 
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Veugel. 1773
1 blad

1580 Kaart van de hoeve van J. Verongstraete in Dentergem, opgemaakt 
door C.J. Carbonelle. 1773

1 blad

1581 Kaart van de stallen en het aantal hoornvee in Sint-Eloois-Vijve, 
opgemaakt door P.J. Minne. 1773

1 blad

1582 Kaarten met de koehouders van Aarsele. 1774
2 bladen

1583 Kaart van de met veepest besmette stal van Joseph Vanden Berghe
in Avelgem, opgemaakt door P.F. Van Tieghem. 1774

1 blad

1584 Kaart van de met veepest besmette stal van J. Vercruysse in 
Waarmaarde, opgemaakt door Van Tieghem. 1774

1 blad

1585 Kaart van de hoeves rondom de landbouwuitbating van J. Van den 
Driessche in Ruiselede, opgemaakt door P.J. Lemaieur. 1774

1 blad

1586 Kaart van de verspreiding van de veepest in Deerlijk, opgemaakt 
door P.F. Hollevoet. 1774

1 blad

1587 Kaart van Moen nabij Zwevegem, met de spreiding van het met 
veepest besmette hoornvee en het aantal besmette hoeves. 1774

1 blad

1588 " Cordon getrocken [...] rondde hofstede van Matthys De Cle[e]rq". 
Kaart van de met veepest besmette hoeve van Matthys De Clerq 
en het quarantainegebied in het gehucht Bevere, nabij 
Oudenaarde. 1776

1 blad

1589 Plan van het houtwerk voor het bouwen van de Sint-Michielsbrug in
Gent. 1792

1 blad

1590 Kaart van de met veepest besmette hoeve van J. De Craene in 
Zwevegem, opgemaakt door P. De Kimpe. 1773

1 blad

1591 Kaart van de met veepest besmette hoeves van R. Staelens, L. 
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Libbrecht en A. Coppens in Tiegem nabij Anzegem, opgemaakt 
door P. F. Van Tieghem. 1772

1 blad

1592 Kaart van de met veepest besmette hoeve van J. de Baets in Kaster
langs Anzegem, opgemaakt door P. F. Van Tieghem. 1773

1 blad

1593 Kaart van de verspreiding van de veepest in Watou. 1773
1 blad

1594 Kaart van drie kantons van de heerlijkheden Ledegem en Uitkerke, 
opgemaakt door J. F. Casier. 1782

3 bladen

1595 Kaart van vier kantons van de heerlijkheden Ledegem en Uitkerke, 
opgemaakt door J. F. Casier. 1782

4 bladen

1596 Kaart van het Antwerpse Eikevliet met de kouter, de verschillende 
eikenbomen en het broek, opgemaakt door P. L. Van den Kerchove. 
1773

1 blad

1597 " Plan figuratieve en demonstratieve, volgens inspectie oculaire 
van de plaetse contentieuse tusschen Joanne ende Amelberga van 
Ackere, en Jaspaert de Winter tot Temse". Figuratief plan van de 
goederen in Temse die tot een betwisting hadden geleid, 
opgemaakt door J. Van Goethem. 1739

1 blad

1598 Politieke kaart van Europa, opgemaakt door Hérisson in Parijs. 1825
1 blad

1599 Kaart van de loop van de Dender van Geraardsbergen naar Aalst, 
opgemaakt door J.B. Van Oudenhove. 1780

1 blad

1600 Ontwerpplannen van sluizen en andere waterbeken in Slijkens, 
nabij Bredene. Z.d.

3 bladen

1601 Kaarten van de Lage Schelde in Dendermonde tot aan de dijkbreuk 
in Moessche nabij Moerzeke, door J. B. Malfeson. 1764

2 bladen

1602 Kaart van het gehucht Hertvelde in Nieuwerkerke. Z.d.
1 blad
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1603 Kaart van de verspreiding van veepest in Ooike. Z.d.
1 blad

1604 Ontwerp voor de verbeteringswerken aan het kanaal Brugge-
Oostende. 1752

1 blad

1605 Kaart van de dijk langs de Schanselbroek in Temse, opgemaakt 
door And. Van Meerssche. 1653

1 blad

1606 Ontwerpplannen van de werken aan de Brugse Poort in Gent, 
opgemaakt door P.L.D. Z.d.

2 bladen

1607 Plan van het sas in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt door P. 
Ligillon. Z.d.

11 bladen

1608 Ontwerpplan van de weg van Ath naar Gent, via Oudenaarde. Z.d.
1 blad

1609 Plan van Onze-Lieve-Vrouw-Schoor en van de oude vestingwerken 
van Dendermonde, opgemaakt door J. B. Segers. 1776

1 blad

1610 Kaart van de heerlijkheid Sint-Amands nabij Dendermonde, 
opgemaakt door J. Meysman. 1668

1 blad

1611 Kaarten van twee percelen van de heerlijkheid Sint-Amands nabij 
Dendermonde, opgemaakt door J. Meysman. 1668

2 bladen

1612 Kaart van een deel van Lebbeke, opgemaakt door G. Persijn. 1672
1 blad en 1 stuk

1613 Kaart van een veld in de parochie Pottes, dat deel uitmaakte van 
de heerlijkheid Autrive in Henegouwen, opgemaakt door 
Vanderburg. 1781

1 blad

1614 Kaart van de wijk de " Reubloeten" in het derde kanton van 
Zillebeke. 29 november 1780

1 blad

1615 Kaart van het proosdijgoed Papinglo in Maldegem, eigendom van 
het bisdom Gent, opgemaakt door J.F. Maes. 29 november 1780

1 blad
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1616 Kaart van Ronse en omgeving, opgemaakt door A. Copeau en P. C. 
Devos. 1774

1 blad

1617 Plan van de haven van Oostende met het ontwerp voor de werken 
om zandbankvorming tegen te gaan. 1790

1 blad

1618 Kaart van de dieptepeilingen van de haven van Oostende in 1790. 
22 juni 1790

1 blad

1619 Plan van het Brugse fort Lapin en van een ontwerp van een sluis. 
1790

1 blad

1620 Ontwerp van een brug over de Brugse vaart in Aalter. Eind 18de 
eeuw

1621 Ontwerp van waterwerken in Slijkens, nabij Bredene. 1753
1 blad

1622 Ontwerp van een onderhoudssysteem met sluizen voor de haven 
van Oostende, door R. Spalart.

1623 Kaart van de stad en de haven van Oostende. Z.d.
1 blad

1624 Plan van de omgeving van Slijkens nabij Bredene, met de nieuwe 
te bouwen sluizen en de tijdelijke vaart. 1753

1 blad

1625 Kaart van de stad en de haven van Oostende. Z.d.
1 blad

1626 Ontwerp van sluiswerken in Slijkens, nabij Bredene, opgemaakt 
door H. Pulinx. 1753

1 blad

1627 Ontwerp van een zogenaamd ideaal plan van sluiswerken in 
Slijkens. 1753

1 blad

1628 Kaart van de sluisbouw in Slijkens nabij Bredene, door H. Pulinx. 
1753

1 blad

1629 Ontwerp voor de heropbouw van de sluizen in Slijkens nabij 
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Bredene, op de plaats waar de oude sluizen zich bevinden. Z.d.
1 blad

1630 Algemeen plan van Slijkens nabij Bredene, met de ontworpen 
nieuwe sluizen en de tijdelijke vaartweg. 1753

1 blad

1631 Ontwerp van een sluis in Slijkens nabij Bredene. Z.d.
1 blad

1632 Ontwerp voor een dok en de sluizen in Slijkens nabij Bredene, door 
J. B. Malfeson. Z.d.

2 bladen

1633 Ontwerp voor het onderhoud van de haven en de sluizen van 
Oostende, opgemaakt door R. Spalart. Z.d.

1 blad

1634 Plan en profiel van het kaaihoofd en de verbindingsbrug die in 
1785 en 1786 in Oostende werden gebouwd, opgemaakt door C. 
De Lamy. Eind 18de eeuw

1 blad

1635 Kaart van het kasteel en de dreef van de baronie Herdersem, 
opgemaakt door J. Cooreman. 1698

1 blad

1636 Plan van de doorsteek van een kanaal. Z.d.
1 blad

1637 Kaart van een deel van de weg van Kortrijk naar Tourcoing en 
Rijsel, tussen Moeskroen en Rekkem, met de omliggende hoeves. 
Z.d.

1 blad

1638 Ontwerp voor de herstellingswerken aan het sas bij de dampoort in
Brugge, opgemaakt door J. B. Malfeson. 1755

1 blad

1639 Plan van het waterpeil van de sassen en de sluizen in Brugge, 
opgemaakt door H. Pulinx. 1755

1 blad

1640 Plan van het sas aan de Dampoort in Brugge. Z.d.
1 blad

1641 Doorsnede van de nieuwe sluis in Slijkens nabij Bredene. [18de 
eeuw]

1 blad
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1642 Kaart van het ambacht Hulst. 17de eeuw
1 blad

1643 Plan van een deel van de wegen van de Gentse Heuvelpoort naar 
Ottegem en Zwijnaarde. Z.d.

1 blad

1644 Kaart van de dampoort in Brugge met omliggende kanalen. Z.d.
1 blad

1645 Kaart van de " Pontweg" in Hansbeke, opgemaakt door J. Steyaert. 
1772

1 blad

1646 Kaart van Nieuwkerke. 1774
1 blad

1647 Kaart van de hoeves met hoornvee in Houplines. 1774
1 blad

1648 Kaart van de hoeves met hoornvee in Dranouter. 1774
1 blad

1649 Plan van een deel van de nieuwe coupure in Brugge met de 
binnengracht van de stad. 1758

1 blad en 1 stuk

1650 Plan van de werken aan de nieuwe coupure in Brugge. 1758
1 blad en 1 stuk

1651 Kaart van de Veirdamdijk langs de Durme in Waasmunster, 
opgemaakt door J. P. Lippens. 1769

1 blad

1652 Kaart van de dampoort in Brugge met daarrond een watermolen, 
opgemaakt door P. d' Herloo. 1758

1 blad

1653 Kaart van de dampoort in Brugge met de omliggende waterlopen. 
1758

1 blad

1654 Ontwerp voor de heropbouw van de sluis bij de dampoort in 
Brugge. Eind 18de eeuw.

1655 Kaart van het hoornvee in Wakken, door P.J. Minne. 1773
1 blad
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1656 Kaart van de hoeve van Joos Verschraeghe in Wetteren, in de 
heerlijkheid Ravenschoot, opgemaakt door Benthuys. 1718

1 blad en 1 stuk

1657 Kaart van de hoeve van J. de Sagers nabij de kerk van 
Vlassenbroek in Baasrode, opgemaakt door J. B. Segers. 1780

1 blad

1658 Kaart van een perceel in Sint-Kornelis-Horebeke, opgemaakt door F.
Van Maelsaecke. 1776

1 blad

1659 Kaart van de Hieronymuspolder, de Annapolder en de 
Barbarapolder in de omgeving van IJzendijke. Z.d.

1 blad

1660 Kaart van delen van het Land van Gavere over de Schelde, 
opgemaakt door P. M. M. Rymbaut. 1787

1661 Kaart van landgoederen langs de Schelde in Vurste. Z.d.
1 blad

1662 Kaart van gronden in Eke, opgemaakt door B. B. Cruysen. 1786
1 blad

1663 Kaart van Gijzegem. Z.d.
1 blad

1664 Gevelplan van een huis in het " Krieckerystraetjen" in Gent, dat 
eigendom was van het augustijnenklooster. 1771

1 blad

1665 Kaart van onroerende goederen in Overmere nabij Berlare. Z.d.
1 blad

1666 Plan van een deel van de Antwerpse steenweg in Zeveneken, 
opgemaakt door F. Luytens. 1761

1 blad

1667 Kaart van het " Merselken" in Sleidinge, eigendom van de Gentse 
dokter Praet, opgemaakt door C. Benthuys. 1769

1 blad

1668 Kaart van het kasteel en het neerhof in Wieze, opgemaakt door A. 
Hendrix. 1673

1 blad

1669 Wereldkaart. 1825
1 blad



210 Kaarten

1670 Het leengoed " ten Hooghewalle" in de wijk " onder 't 
Ronsevalsche" in Geluwe. 5 oktober 1637

1 blad en 1 stuk

1671 Kaart van de hoeve van Varenbeke in het land van Waas, 
opgemaakt door Ant. Van Landegem. Z.d.

1 blad

1672 Kaart van een deel van Dendermonde met de wallen, de straten, 
de nieuwe en de oude beken, opgemaakt door Ceelman. 1766

1 blad

1673 Plan van een op te richten oliemolen buiten de Gentse poort in 
Geraardsbergen, opgemaakt door P. De Troch. 1795/1796 (jaar IV)

1 blad

1674 Plan van een zicht op de zuidzijde van de Vrijdagmarkt. 18de eeuw
1 blad

1675 " Inondation Lesermorés". Plan van een versterking met 
overstromingsgebieden. Z.d.

1 blad

1676 Kaart van een deel van de stad en de havengang van het Franse 
Duinkerke. 17de eeuw

1 blad

1677 Latijnse tijdvers die opgedragen werd aan de pastoor van Ninove 
Rosenbergius. Z.d.

1 blad

1678 Kaart van de gronden tussen de Sint-Lievensstraat en de Oude 
Schelde. Ca. 1836

1 blad

1679 Plan en profiel voor een hydraulische machine die in Slijkens nabij 
Breskens en in Damme gebruikt werd. Z.d.

1 blad

1680 Kaart van de weg van Sint-Maria-Lierde naar Sint-Martens-Lierde. 
Z.d.

1 blad

1681 Kaart van de Dijkstraat in Bassevelde met de vermelding van de 
aangelanden en hun oppervlakte, opgemaakt door Vlieghe. 1774

1 blad en 1 stuk

1682 Kaart van het leengoed " ter lac" in de Gentse wijk Sint-Pieters-
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Aalst, opgemaakt door L. Clement. 1772
1 blad

1683 Kaart van het leengoed " Hernesse" in Oostkerke. Eind 18de eeuw
1 blad

1684 Kaart van een leengoed in Sint-Blasius-Boekel, dat eigendom was 
van baron van Celles F.P.J. De Vischere, opgemaakt door De 
Lantsheere. 1763

1 blad

1685 Kaart van het pachthof " 't Goet ter Hoyen" in Markegem, 
eigendom van de heer en toebehorend aan het leenhof van de 
Gentse Sint-Pietersabdij. Z.d.

1 blad

1686 Kaart van twee percelen langs de weg van Jollain naar Doornik, 
eigendom van de abt van de Gentse Sint-Pietersabdij. Z.d.

1 blad

1687 Kaart van de hoeve " Stede ten Dijcke" met landerijen in Vurste en 
Semmerzake, in het Land van Gavere, opgemaakt door 
Gaublamme. 1732

1 blad

1688 Kaart van de landgoederen van Jor C. F. De Pouillon in Merelbeke. 
Eind 18de eeuw

1 blad

1689 Kaart van de gronden langs de grens van Nazareth en Sint-
Martens-Latem. Eind 18de eeuw

1 blad

1690 Kaart van de Schelde op de grens van Merelbeke met Zwijnaarde 
en Zevergem. 18de eeuw

1 blad

1691 Kaart van leengoederen in Letterhoutem, opgemaakt door De 
Lantsheere. 1763

2 bladen.

1692 Kaart van onroerende goederen van de Gentse Sint-Pietersabdij in 
Zingem, opgemaakt door Clement. 1767

1 blad

1693 Kaart van gronden in Wijlegem nabij Sint-Denijs-Boekel, opgemaakt
door De Lantsheere. 1763

1 blad
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1694 Kaart van gronden in Wijlegem nabij Sint-Denijs-Boekel, opgemaakt
door De Lantsheere. 1763

1 blad

1695 Kaart van de samenvloeiing van de Kleine en de Oude Schelde. 
18de eeuw

1 blad

1696 Kaart van een deel van Sint-Denijs-Westrem. 18de eeuw
1 blad

1697 Kaarten met de dieptepeilingen die verricht waren in coupures en "
provinciale" kanalen tussen de Brusselse poort en de 
landschepenen in Gent, en de sluizen in Slijkens nabij Bredene. 
1783

6 bladen en 1 stuk

1698 Kaarten met de dieptepeilingen die verricht waren in coupures en "
provinciale" kanalen tussen de Brusselse poort en de 
landschepenen in Gent, en de sluizen in Slijkens nabij Bredene. 
1784

5 bladen en 1 stuk

1699 Kaarten met de dieptepeilingen die verricht waren in coupures en "
provinciale" kanalen tussen de Brusselse poort en de 
landschepenen in Gent, en de sluizen in Slijkens nabij Bredene. 
1782

3 bladen en 1 stuk

1700 Minuten en kaarten van de dieptepeilingen in het kanaal Gent-
Brugge. Z.d.

42 bladen

1701 Kaart van de landgoederen van Francies van Paemele en J.B. 
Cierens, opgemaakt door B. Clément. 1780

1 blad

1702 Kaart van de onroerende eigendommen van Jan de Potter en Le 
Secq in Lochristi. 18de eeuw

1 blad

1703 Kaart met de goederen van de Potter en Le Secq in Lochristi. 1656
1 blad

1704 Kaart met de vroegere eigendommen van de Potter en Le Secq in 
Lochristi. 1656

1 blad

1705 Kaart van Elene met de tiendegronden in Balegem, getekend op 
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verzoek van de heer van Leeuwergem en Elene P. E. d'Hane, 
opgemaakt door G. De Deken. 1765

1 blad

1706 Kaart van een eigendom van d'Arenberg in Houplines langs de Leie,
die uitgebaat werd door Dansette, opgemaakt door Ch. Boyart, 
landmeter in Armentières. Z.d.

1 blad

1707 " Het goed in Ste Baster". Kaart van een landgoed in Vinkt, 
eigendom van J. B. d'Hane, opgemaakt door C. Van Gaver, 
gezworen landmeter. 1825

1 blad

1708 Kaart van de polders tussen het kanaal van Terneuzen en de 
scheidingslijn der beide Vlaanderen, opgemaakt door M. J. Wolters, 
ingenieur. Z.d.

1 blad
Niet raadpleegbaar

1709 Ontwerp van een weg tussen de veren van Rooigem en Drongen in 
Gent, opgemaakt door de hoofdingenieur van de provincie Oost-
Vlaanderen. 1825

1 blad
Niet raadpleegbaar

1710 Plan van een deel van het kanaal van Gent naar Brugge. 1800
3 bladen

1711 Kaart van verschillende percelen in Zomergem, die eigendom 
waren van De Potter de Loose. 1808

1 blad

1712 Kaart van een hoeve met omliggende gronden in Sint-Laureins, 
opgemaakt door J.L. Geirnaert. 1780

1 blad

1713 Kaarten van de onroerende eigendommen van J.B. d'Hane en Ed. 
De Potter in Lovendegem, opgemaakt door de Try, landmeter. 1826

3 bladen

1714 Kaarten van de spoorweg van Keulen naar de Belgische grens. 
1840

2 bladen

1715 Kaart van de eigendommen van De Potter de Loose in Komen. 
[19de eeuw]

1 blad
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1716 Plan van een ontwerp van een spoorweg in Luik, opgemaakt door 
architect Chevron, gedrukt door Fabronius in Luik. 1835

1 blad

1717 Kaart van het hof en het leengoed van Wallen in Pittem, 
opgemaakt door P. Vermeulen, landmeter. 1716

1 blad

1718 Kaart van de onroerende eigendommen van d'Hane de 
Stuivenberghe in het West-Vlaamse Nieuwkerke. 19de eeuw

1 blad

1719 Plan van de weg van Gent naar Namen in Henegouwen. Z.d.
1 blad

1720 Plan van een terrein in de Sint-Niklaasparochie en de Sint-
Baafsparochie in de " Walle Meire", dat eigendom was van de 
jezuïeten, opgemaakt door Benthuys, landmeter. 1780

1 blad

1721 Kaart van het " Rybrouckbos" met de grens van Ninove en de 
heerlijkheden Herelinchove en Denderhoutem. 1622 en 1702

1 blad

1722 Kaarten van Oostwinkel, met het Wessegembos, het Nieuwenbos, 
het Puttebos en het Coninxbos. 1729

2 bladen

1723 Kaart van het goed " Papingloo" in Maldegem, dat eigendom was 
van het bisdom van Gent, opgemaakt door Reyniers en Maes, 
landmeters. 1780

1 blad

1724 Profiel van een aquaduct in Bakergem op de aardeweg. Z.d.
1 blad

1725 Kaart van de grens van de jurisdictie van de Oudburg in Lokeren en
Zeveneken, opgemaakt door Bartholomeus De Buck. 1619

1 blad

1726 Kaart van de oude weg van Ieper naar Menen tussen Ieper en 
Geluwe. Eind 18de eeuw

1 blad

1727 Kaart van de verdedigingswerken tussen de vijver van Zillebeke en 
de stad Komen, opgemaakt door D'Haebourg. 1707

1 blad

1728 Plan van het Sint-Janshospitaal in Ieper, opgemaakt door J.B. 
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Goossens. 1784
1 blad

1729 Kaart van de IJzer. 1689
1 blad

1730 Kaart van de gronden van de commanderie van Slijpe in 
Mannekensvere, eigendom van de stad Ieper, opgemaakt door J.V. 
Kesschaven. Z.d.

1 blad

1731 Kaart van een deel van de Schelde-oever in het noorden van 
Burcht. Z.d.

1 blad

1732 Ontwerp van de aan te leggen steenweg tussen Leuze en Ronse. 
18de eeuw

1 blad

1733 Kaart van de weg van Gent naar Ath, via Oudenaarde. 18de eeuw
1 blad

1734 Kaart van de loop van de Schelde tussen Melle en Vurste. Ca. 1850
1 blad

1735 Kaart van de hoeve van Joseph Ghijs in Reningelst en Vlamertinge, 
opgemaakt door J.R. Druant. 1781

1kaart

1736 Kaart van Vlaanderen in de Middeleeuwen. 18de eeuw
1 blad

1737 Plan en opmetingen van de hoeve " pachthof Nieuwpoorte" met 
gronden in Sint-Maria-Oudenhove. 18de eeuw

1 blad

1738 Kaart van de IJzer. 1689
1 blad

1739 Kaart van het departement van Jemappes, opgemaakt door Ph. J. 
Maillart in Brussel. 1800

1 blad

1740 Kaart van het gebied tussen Gent in het graafschap Vlaanderen en 
het Zoniënwoud in de omgeving van Brussel, opgemaakt door E. H.
Fricx. 1706

1 blad

1741 Kaart van het Leiedepartement, opgemaakt door Ph. J. Maillart en 
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zus. 1800
1 blad

1742 Kaart van Silezië, opgemaakt door T.C. Lotter (us) in Augsburg. 
1758

1 blad

1743 Kaart van Nieuwpoort en een deel van het kanaal van Nieuwpoort. 
18de eeuw

1 blad

1744 Kaart van het bisdom van Ieper. 17de eeuw
1 blad

1745 Oorlogskaart van de departementen van de Vogezen, de Maas, de 
Moezel, de Nederrijn en de Bovenrijn, opgemaakt door tekenaar en 
graveur Chaumier. 1792

1 blad

1746 Kaart van Italië, opgemaakt door G. De l'Isle. 18de eeuw
1 blad

1747 Kaart van Bohemen, opgemaakt door T.C. Lotter in Augsburg, 
gedrukt door A. Vindel. 1758

1 blad

1748 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door G. De l'Isle. 
Midden 18de eeuw.

1 blad

1749 Kaart van de Parijsestraat en de Krekelstraat in Astene en 
Nazareth. 1760

1 blad

1750 Grenzen van Smetlede en een deel van Oordegem, opgemaakt 
door A.L. De Vleeschouwer, gezworen landmeter. 1779

1 blad

1751 " 't Hoogheemradschap van Schieland". Kaart van de polderstreek 
van het waterschap Hoogheemraadschap van Schieland, 
opgemaakt in Rotterdam. 1770

1 blad

1752 Kaarten van een deel van het Land van Waas, met de parochies 
Lokeren, Daknam en Eksaarde. 18de eeuw

1 blad

1753 Kaart van onroerende goederen tussen de Ommegangstraat, de 
Pontweg en de " nerenghendtschen herrwech" in Oudenaarde. 
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18de eeuw
1 blad

1754 Kaart van verschillende landerijen tussen de Biebuuckstraat en 
Bosstraat. 18de eeuw

1 blad

1755 Kaart van de vestingswerken en de waterloop in het Franse 
Bollezele. Z.d.

1 blad

1756 Kaart van de steenweg van Drongen naar Vinderhoute langs de 
Brugse vaart. 18de eeuw

1 blad

1757 Kaart van een deel van het Land van Waas ten noorden van 
Elversele. 18de eeuw

1 blad

1758 Ontwerp voor een monumentale omheining waarop de wapens van
de kasselrij van de Oudburg werden aangebracht. 5 april 1740

1 blad

1759 Kaart van de loop van de Schelde tussen Gent en Heusden. Z.d.
1 blad

1760 Kaart van de kasselrij van de Oudburg, met de verschillende 
afstanden tot de parochies die ervan afhingen. 18de eeuw

1 blad

1761 Plan van Evergem. 18de eeuw
1 blad

1762 Kaart van verschillende gronden die te koop werden gesteld. 18de 
eeuw

1 blad

1763 Kaart van de parochie Wanzele, nabij Lede. 17de eeuw
1 blad

1764 Kaart van percelen grond tussen de Daknamstraat en Daknamveer 
in Lokeren, getekend op verzoek van Ter Haeghen, opgemaakt door
J. Manderscheidt. 1730

1 blad

1765 Kaart van de onroerende goederen in Sint-Niklaas " nevens den 
acker", die eigendommen waren van het klooster Roosenberg, 
opgemaakt door Andries Vander Meerssche. 1643

1 blad
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1766 Plannen van een gevel van een kapel in Waasmunster. 1779-1789
3 bladen

1767 Plan van het fort " Vierboot" in Nieuwpoort. Z.d.
1 blad

1768 Kaart van Duitsland, opgemaakt door J. Walch in Augsburg. 18de 
eeuw

1 blad

1769 Plan van het afgeschafte klooster in Melle. Z.d.
1 blad

1770 Kaarten van de bezittingen in Lamswaarde van de abdij van 
Boudelo. 1672

2 bladen

1771 Profiel van het Gentse penitentenklooster. 18de eeuw
1 blad

1772 Kaart van de onroerende goederen in Zuiddorpe van de abdij van 
Boudelo. 1634

1 blad

1773 Kaart van de landengoederen in De Klinge van de abdij van 
Cambron. Z.d.

1 blad

1774 Tiendenkaart van de heerlijkheid " Peperstraat" in Meulebeke. 18de
eeuw

1 blad

1775 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt in Parijs. 1741
1 blad

1776 Kaart van het noordelijk deel van het graafschap Vlaanderen. 18de 
eeuw

5 bladen

1777 Kaart van het tiendengoed " 't Sammans" in de heerlijkheid 
Bausvelt in Meulebeke, dat eigendom was van Nicolas de 
Schietere, opgemaakt door Louys de Bersacques. 1624

1 blad

1778 Kaarten van een deel van Moerzeke en van de loop van de Schelde 
tussen Melle en Wetteren, opgemaakt door J.B. Segers, landmeter. 
1788

2 bladen
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1779 Kaart van de voornaamste waterlopen tussen Oudenaarde, Gent, 
Dendermonde en Terneuzen. 17de eeuw

1 blad

1780 Plan van de stad en de vesting van Belgrado, opgemaakt door A. 
Great. 18de eeuw

1 blad

1781 Plan van een hoeve in Hulstenboom nabij Gent, in de richting van 
Brugge, die eigendom was van F. Toussijns. Begin 19de eeuw

1 blad

1782 Kaart van het stadsdeel " Huysgelt" in Gent, buiten de Brugse 
poort, opgemaakt door C. Benthuys. 1756

1 blad

1783 Kaart van de opmetingen en de grenzen van twee percelen buiten 
de Brugse poort in Gent, opgemaakt door C. Benthuys. 1756

1 blad

1784 Kaart van een deel van Kluizen, langs het kanaal tussen 
Langerbrugge en Ertvelde, opgemaakt door J. Balde. 1654

1 blad

1785 Kaart van de landgoederen in Hansbeke en Bellem nabij Nevele, 
tussen de Weytijnckstraat, de Moerstraat en de Landstraat. Z.d.

1 blad

1786 Polderkaart van de omgeving van Watervliet en het fort IJzendijke, 
langs de oude grens van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 
Z.d.

1 blad

1787 Plan van het bisschoppelijk kasteel in Lochristi, zoals het er stond 
onder bisschop Lobkowitz, opgemaakt door Gentenaar Louis de 
Vreese, landmeter. [eind 18de eeuw]

1 blad

1788 " Ferdinandpolder". Kaart van de Ferdinanduspolder in Hulst. 1702
1 blad

1789 Kaart van de watering Moerkerke ten Zuiden van het kanaal de 
Lieve, de heerlijkheid Vijve en de heerlijkheid Sijsele, opgemaakt 
door J.R. Lauwers. 1785

1 blad

1790 Kaart van België, opgemaakt door het Militair Cartografisch 
Instituut. 1886
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1 blad

1791 Kaart van de landerijen van de Nieuwenbosabdij in Gent. 18de 
eeuw

1 blad

1792 Kaart van het Gentse Rijke-Klarenklooster langs de Schelde buiten 
de Brusselse Poort. 18de eeuw

1 blad

1793 " Caperych Vaerdeken". Kaart van de aangelanden van het Kaprijks
Vaardeken in het plaatsje " Den Wech Struyck" in Sleidinge. 18de 
eeuw

1 blad

1794 " De Calverhage". Kaart van verschillende percelen in Melle, 
opgemaakt door J. Meysman. 1688

1 blad

1795 Figuratieve kaart en kaartenboek van de heerlijkheid " Pierens 
Hackere" in Bevere nabij Oudenaarde, opgemaakt door L. De 
Bersaques. 30 oktober 1642

6 bladen

1796 Kaart van de grond tussen de Gentse abdij Nieuwenbos en Morel 
uit Heusden. 18de eeuw

1 blad

1797 Kaart van verschillende percelen in Oostwinkel en in Zomergem, 
opgemaakt door L. Van Ghelder. 1700

1 blad

1798 Kaart van verschillende percelen in Oostwinkel en in Zomergem, 
opgemaakt door P. Steyaert. 1698

1 blad

1799 Kaart van de provincie Luxemburg, opgemaakt en gedrukt in 
Brussel. 19 april 1839

1 blad

1800 Topografische kaart van België, opgemaakt door O. Van Ertborn, P. 
Cogels, G. Velge en M. Delvaux van het Militair Geografisch 
Instituut. 1879-1881

21 bladen

1801 Kaart van België met verschillende archeologische, kerkelijke en 
adellijke aanduidingen, opgemaakt door Joseph Van der Maelen, 
Brussel. 1863

1 blad
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1802 Kaart met de ligging van de duinen in Blankenberge, opgemaakt 
door B.F. Van Waestber(g)he, gezworen landmeter. 1792

1 blad

1803 Oorlogskaart van het Balkangebied, opgemaakt in Augsburg. 17de 
eeuw

1 blad

1804 Oorlogskaart van het Rijn- en Seinegebied. 1793
1 blad

1805 Plan van de weg die vanaf de steenweg van Torhout naar Roeselare
begon, opgemaakt door J. Van de Walle en G. De Meulenaere. 1774

1 blad

1806 Kaart van de percelen langs de Leie tegenover de herberg " 
Glaesenden boterham". 18de eeuw

1 blad

1807 Kaart van de heerlijkheid Eke met verschillende percelen langs de 
baan van Gent naar Oudenaarde. 18de eeuw

1 blad

1808 Polderkaart van het gebied tussen Watervliet, Biervliet en 
Philippine, eigendommen van de Gentse abdij Nieuwenbos. 17de 
eeuw

1 blad

1809 Polderkaart van het gebied tussen Phillippine, Assenede, het Sas 
van Gent en Zelzate, opgemaakt door Pieter Verbiest. 18de eeuw

3 bladen

1810 Kaart van landgoederen in Wachtebeke, opgemaakt door Gheldof. 
1828

1 blad

1811 Kaart van de " Gae Dijck" in Grembergen, opgemaakt door Ant. 
Hendrix, gezworen landmeter. 1664

1 blad

1812 Kleine wereldkaart, opgemaakt in het Duitse Nürenberg. 1705
1 blad

1813 " Plan der pilotage voor het luiken den boom buyten de 
Minnebrugge tot Brugge". Kaart van een houten stutwerk in 
Brugge. 1756

1 blad
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1814 Kaart van het park van " Malmaison", gegraveerd door Jouanne. 
Z.d.

1 blad

1815 Kaart van de landgoederen langs de weg van Rode naar Gent, 
opgemaakt door J. Van Bouchaute. 1700

1 blad

1816 Plan van een stuk grond in " l'Hermitte" in het burggraafschap 
Watte, dat eigendom van de jezuïeten van Watte was. 1714

1 blad

1817 Kaart van de landgoederen tussen de Prins-Willempolder en de 
Zachariaspolder in IJzendijke. 18de eeuw

1 blad

1818 Kaart van de omgeving van Overslag in Wachtebeke. 1790
1 blad

1819 Kaart van weideland langs de Dender in Mespelare, opgemaakt 
door B. Poelman. 1776

1 blad

1820 Kaart van Tielrode, opgemaakt door J. Ducaju. 1778
1 blad

1821 Kaart van de Moeren tussen de Bewesterpoort, Bulskamp en 
Adinkerke. 7 september 1773

1 blad

1822 " Hooghstaede". Kaart van gronden in Hoogstade, tussen de 
Loostraat en de IJzer. Z.d.

1 blad

1823 Plan van een baan in Sint-Gillis-Waas, opgemaakt door A. Van 
Landeghem. 1673

1 blad

1824 Kaart van de omgeving tussen Diksmuide en Roesbrugge in het 
ambacht van Veurne. 1663

1 blad

1825 Kaart van het pachthof " 't Goet in Plassche" in Melden, dat aan de 
Gentse jezuïeten toebehoorde. 1627

1 blad

1826 Figuratieve kaart van de pachthoeves in Waarschoot van de Gentse
jezuïeten. 1651

1 blad
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1827 Kaart van de waterlopen rondom Gent. 18de eeuw
1 blad

1828 Kaart van onroerende eigendommen in Brugge, opgemaakt door H.
De la Porte. 1676

1 blad

1829 Polderkaart van het gebied tussen Watervliet en Boekhoute, 
opgemaakt door Fr. Van de Velde, gezworen landmeter. 1554

1 blad

1830 Plan van de sluis in de beek en nabij het meersgebied van Idegem, 
langs de brug van Zandbergen. 18de eeuw

1 blad

1831 Kaart van de verschillende waterlopen en waterwerken van de stad
Dendermonde. 1656

1 blad

1832 Ontwerpen voor de waterhuishouding van de Leie die in de Brugse 
vaart vloeide, opgemaakt door J.B. Malfeson. 1772

1 blad

1833 Kaart van verschillende percelen langs de Durme. Z.d.
1 blad

1834 Kaart van Lovendegem en omstreken. Z.d.
1 blad

1835 " Meetselwerken". Plan van de metselwerken van het sas in Slijkens
nabij Bredene, opgemaakt door Malfeson. 1760

1 blad

1836 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt door 
Malfeson. 1760

1 blad

1837 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt door 
Malfeson. 1760

1 blad

1838 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt door 
Ch. Painteau. 1760

1 blad

1839 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt door 
Malfeson. 1760

1 blad
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1840 Ontwerpplan van een sluis in Slijkens nabij Bredene, opgemaakt 
door Malfeson. 1760

1 blad

1841 Ontwerpplan van sluizen in Slijkens, nabij Bredene. 1760
1 blad

1842 Kaart met de onroerende eigendommen van de " provincie" langs 
de waterwerken in Slijkens nabij Bredene, die bestemd waren voor 
openbare verkoop. 1760

1 blad

1843 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene. 1760
1 blad

1844 Kaarten van waterwerken in Slijkens nabij Bredene. 1760
2 bladen

1845 Kaart van waterwerken in Slijkens nabij Bredene. 1760
1 blad

1846 Plan van een onderdeel van de sluisdeur in Slijkens nabij Bredene. 
1760

1 blad

1847 Plan van een onderdeel van de sluisdeur in Slijkens nabij Bredene. 
1760

1 blad

1848 Kaart van de heerlijkheid Sombeke in Waasmunster en Elversele, 
opgemaakt door F. Van Goethem. 1689

1 blad

1849 Plan van de onderdelen van de waterwerken in Slijkens nabij 
Bredene. 1760

11 bladen

1850 Atlas van de Nederlanden (en deel van Duitsland). 17de eeuw
24 bladen

1851 Perceelkaart, opgemaakt door Urbanus. 1657
1 blad

1852 Plan van een hoeve in Kwaremont. 1660
1 blad

1853 Kaart van landgoederen in Pamel, opgemaakt door R. Poelman. 
September 1641
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1 blad

1854 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, gedrukt door Van Damme. 1 
januari 1881

1 blad

1855 Kaart van de heerlijkheid Sombeke in Waasmunster en Elversele. 
1726

1 blad

1856 "Algemene kaart" van Europa met de reisroutes van kapitein Cook, 
gedrukt in Parijs. 1798

1 blad

1857 Kaart van Azië, gedrukt in Parijs. 1795
1 blad

1858 Kaart van het Amerikaanse continent en de laatste ontdekkingen 
en reizen van kapitein Cook, gedrukt in Parijs. 1795

1 blad

1859 Kaart van de eigendommen van J. Fr. Hopsomer in Wontergem, 
opgemaakt door Francois Mijs. Z.d.

1 blad

1860 Kaart van de nieuwe bedijking van Kieldrecht met de Statenbodem 
en de Arenbergkeizersbodem, opgemaakt door D.W.C. Hattinga, 
landmeter. 1784

1 blad

1861 Kaart van Bavegem, opgemaakt door G. Dedeken. 1770
1 blad

1862 Kaart van Vlierzele, opgemaakt door J.F. Dedeken. 1787
1 blad

1863 Kaart van landgoederen waarop de pastoors van Sint-Martens-
Latem en Sint-Maria-Leerne het tiendrecht hadden. 1756

1 blad

1864 Kaart van de onroerende eigendommen in Maldegem van het 
klooster van Waarschoot, opgemaakt door J. Claeys. 1761

1 blad

1865 Kaart van het " Muynckxvelt" in Lembeke, eigendom van het 
klooster van Waarschoot, opgemaakt door J. Claeys, gezworen 
landmeter. 1753

1 blad
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1866 Kaart van de landgoederen die langs de nieuwe coupure in Gent 
lagen en deels eigendom waren van de priorij van Waarschoot, 
opgemaakt door L. J. Godefried en De Deken. 1789

1 blad

1867 Kaart van de landgoederen die langs de nieuwe coupure in Gent 
lagen en deels eigendom waren van de priorij van Waarschoot, 
opgemaakt door J. L. Geirnaert. 1789

1 blad

1868 Kaart van de landgoederen in eigendom van het klooster van 
Waarschoot. 18de eeuw

1 blad
Niet raadpleegbaar

1869 Kaart van het noordoostelijk deel van Oost-Vlaanderen, met het 
kanaal van Hulst naar de Moervaart. 1696

1 blad

1870 Kaart van de Schelde in Kerkhove nabij Avelgem, enclave van het 
Land van Aalst. 1736

1 blad

1871 Kaart van de onroerende goederen, de verschillende renten en de 
waterlopen in de omgeving van de Steenbrug langs het kanaal van 
Gent naar Brugge. [18de eeuw]

1 blad

1872 Kaart van de loop van de Schelde tussen Ledeberg en Heusden. 
18de eeuw

1 blad

1873 " Project Betrageling van het Luyssche Schorre". Kaart van de " 
Luyssche Schorre" tussen de Schelde, de Doelpolder en het 
Laagschorre. 19de eeuw

1 blad

1874 Kaart van de in 1825 ingedijkte landen die eertijds het 
poldergebied "Axels Gat" vormden. Z.d.

1 blad

1875 Kaarten van de polder in de omgeving van het Vogelschor in 
Westdorpe, nabij Axel. 1816

2 bladen.

1876 Kaart van de Saaftingepolder nabij Kieldrecht. 1816
1 blad

1877 Plan van Gent. 1534



Kaarten 227

1 blad
Niet raadpleegbaar

1878 Oceaankaart. 1746
1 blad

1879 Kaart van onroerende goederen in de plaats Noordhout in Drongen.
18de eeuw

1 blad

1880 Kaart van boslanden in Gentbrugge en Merelbeke, die eigendom 
waren van de Gentse Rijke Klaren, getekend op verzoek van de 
ontvanger F.A. de Brabander, opgemaakt door P.J. Benthuys. 1735

1 blad

1881 Plan van een brug en een sluis aan de Sint-Lievenspoort in Gent. 
1763

1 blad

1882 Kaart van de " Pontweg" in Gavere vanaf de baan van Gent naar 
Oudenaarde tot het " Scheldeken". 18de eeuw

1 blad

1883 Kaart van het gedeelte van de oude baan van Gent naar 
Oudenaarde, dat van de pontweg het Scheldeken tot Asper liep. 
18de eeuw

1 blad

1884 Ontwerp van een weg van de herberg " Blauwe Anbeke" naar de 
steenweg van Gent naar Oudenaarde. 1784

1 blad

1885 Kaart van een deel van de Isabellapolder en de Sint-Laureinspolder 
in de omgeving van Boekhoute, opgemaakt door A. Demeyere. 
18de eeuw Afm. blad 49 x 34 cm.

1 blad

1886 Kaart van de heerlijkheid Waterland, met een hoeve die 
toebehoorde aan B. de Jonghe en B. Buens, opgemaakt door N. 
Drieghe. 1672

1 blad

1887 Kaart van het Land van Aalst, gedrukt door Van den Bossche in 
Aalst. 19de eeuw

1 blad

1888 Plan van de aanpassingen aan het huis van F. De Kyzer in 
Oudenaarde. 18de eeuw

1 blad
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1889 Kaart van de steenweg van Avelgem naar Kortrijk, op het 
grondgebied van Avelgem. 1782

1 blad

1890 Kaart van de schorren die voor de Neuzenpolder lagen, opgemaakt 
door L. Paardekoper, landmeter. 6 november 1843

1 blad

1891 Kaart van de schorren nabij Terneuzen, opgemaakt door 
Zelzatenaar P.S. Colpaert. 17 maart 1816

1 blad

1892 Kaart van de schorren in Kieldrecht. November 1804
1 blad

1893 Kaart van de schorren van de Sint-Albert(us)polder, tussen Sas van 
Gent en Philippine, opgemaakt door L. De Pauw. 1806

1 blad

1894 Ontwerp van de bedijking van de schorre " Kleine Olieslager" in 
Zeeuws-Vlaanderen. 19de eeuw

1 blad

1895 Kaart van de stad en de vesting in Nieuwpoort. 19de eeuw
1 blad

1896 " Esquisse, en forme de plan figuratif, enseignant la situation du 
terrain et les bâtiments du Conseil en Flandre, ainsi que le terrain 
et bâtiments appartenant au Vieux-Bourg." Schets van terrein en 
gebouwen van de Raad van Vlaanderen en de kasselrij van de 
Oudburg. 18de eeuw

1 blad

1897 Kaart van de hoeve en hoevegronden in Munte, die eigendom 
waren van de familie vanden Bemben. Eind 18de eeuw

1 blad

1898 Wegenkaart van het Land van Aalst, opgemaakt door J.B. Vander 
Massen uit Strijpen. 1794

1 blad

1899 Kaart van Italië. 18de eeuw
1 blad

1900 Kaart van de gronden van " ter Eken" in Sint-Niklaas die aan 
Francois Weyn toebehoorden, opgemaakt door J. De Bruyn uit Sint-
Niklaas. 1773

1 blad
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1901 Ontwerp van de steenweg van Sint-Niklaas naar het Vlaams Hoofd 
in Antwerpen, opgemaakt door Benthuys en Delbroeck. 1788

1 blad en 1 stuk

1902 Kaart van Parijs en omgeving. 1758
1 blad

1903 Wegenkaart van België en Nederland, uitgegeven door H. Langlois 
in Parijs. Z.d.

1 blad

1904 Kaart van de geul van Axel naar Sas van Gent met de Vogelschoor, 
de Westdorpepolder, de Papeschoor, de Sint-Albertpolder en de 
Sint-Pieterspolder. Begin 19de eeuw

1 blad

1905 Kaart van de schorren tussen Neuzen en Hoek, opgemaakt door L. 
Paardekooper. 1843

1 blad

1906 Kaart van de schorren en blikken voor de dijk van de nieuwe 
Beoostblijepolder en de Bewestenblijepolder en in het Axelse gat, 
opgemaakt door L. De Pauw, dijkgraaf. 1819

1 blad

1907 Perceelplan van Gent en omgeving, opgemaakt door J. Gevaert en 
A. Vanimpe. Z.d.

1 blad

1908 Kaarten van Gent anno 1534, uitgegeven door het Nationaal 
Geografisch Instituut. 1896

5 bladen

1909 Kaarten van de eigendommen in Zwijndrecht en in de 
Melselepolder van de kapelanij van Kallo, opgemaakt door P. Cap. 
20 september 1765

1 blad

1910 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door Nic. 
Visscher in Amsterdam. 18de eeuw

1 blad

1911 Kaart van de schorre van Biervliet, opgemaakt door Van Acker, 
landmeter. 20-21 september 1802 (3ème-4ème jour 
complémentaire X)

1 blad

1912 Kaart van de schorren en de slikken in de streek tussen Kieldrecht 
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en het Land van Hulst, opgemaakt door P.J. Coppens, landmeter in 
Kieldrecht. 3 oktober 1803 (10 vendémiaire XII)

1 blad

1913 Plannen van de houten constructie die in het college van de 
Oudburg in Gent werd opgebouwd. 1716

4 bladen

1914 Kaarten van Europa, opgemaakt door Mercator. Z.d.
17 bladen

1915 Plan van Gent, uitgegeven door N. Heins. 1900
1 blad

1916 Kaart van Gent, opgemaakt door Jacques Horenbault. Z.d. (kopie 
van een kaart van 1619)

1 blad

1917 Kaarten van het district Gent, opgemaakt door Sanderus en 
Hondius. 1904

2 bladen

1918 Kaarten van het district Gent, opgemaakt door Sanderus en 
Hondius. 1904

2 bladen

1919 Kaarten van het district Gent, opgemaakt door Sanderus en 
Hondius. 1904

8 bladen

1920 Kaart van Gijzenzele nabij Oosterzele, opgemaakt door van 
Ackeren, gezworen landmeter. 1638

1 blad

1921 Kaart van het landgoed " 't Goet de Calverhaeghe" in Melle, dat 
aan het bisschoppelijk seminarie van Gent toebehoorde. 1657

1 blad

1922 Kaart van het graafschap Welden. 18de eeuw
1 blad

1923 Kaarten van een deel van de " Leege Moerstraete" van Kaprijke 
naar Bentille. 1667 en 1762

2 bladen

1924 Kaart van de steenweg van Oudenaarde naar Geraardsbergen. 
1654

1 blad
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1925 Kaart van landgoederen in Bassevelde, opgemaakt door J. B. 
Bockstalle. 1698

1 blad

1926 Kaart van landgoederen in Drongen, opgemaakt door Jacques Mote,
landmeter. Z.d.

1 blad

1927 Kaart van onroerende eigendommen in Merendree van F. J. 
Coolman en de heer van Vinderhoute, opgemaakt door Adr. Fr. 
Benthuys. 1774

1 blad

1928 Topografische kaart van de Westerschelde en het kanaal Gent-
Terneuzen. 1832

1 blad

1929 Kaart van Zwitserland, opgemaakt door J. B. Poirson. Z.d.
1 blad

1930 Kaart van Italië en het Europese deel van Turkije, opgemaakt door 
Hérisson. 1829

1 blad

1931 Kaart van Europa, opgemaakt door J.B. Nolin, en aangevuld door 
Longchamps jr. 1811

1 blad

1932 Topografische kaart van de Westerschelde en het kanaal Gent-
Terneuzen. 1832

1 blad

1933 Kaart van Schotland, opgemaakt door Hérisson. 1799
1 blad

1934 Plan van de kerktoren in Overboelare. 24 juli 1769
2 bladen

1935 Kaarten van onroerende eigendommen in Werchter, opgemaakt 
door Jean Petrebu, gezworen landmeter. 29 juni 1697

3 bladen

1936 Plannen van de pastorie van Nokere. 27 mei 1772
3 bladen

1937 Kaart van verschillende onroerende eigendommen in een 
polderstreek. Z.d.

1 blad
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1938 Kaart van een straatje in Landegem, opgemaakt door Philippe 
Jacques Benthuys, gezworen landmeter. Z.d.

1 blad

1939 Kaart van de heerlijkheid " het Petrovinsche" in de omgeving van 
Tielt, opgemaakt door Pieter Vermeulen. 9 augustus 1713

1 blad

1940 Kaart van landgoederen in Zomergem, eigendom van Gentenaar 
Léon Mathieu, opgemaakt door Ch. Benthuys in Eeklo en P.D. 
Rijcke. 1738

1 blad

1941 Kaart van een deel van het Europese deel van Turkije. Z.d.
1 blad

1942 " 't Goet ter Haegen". Kaart van de Tieltse eigendommen van het 
Sint-Blasiushospitaal in Deinze. [17de eeuw]

1 blad

1943 Kaart van een eigendom in Lendelede. 19de eeuw
1 blad

1944 Kaart van de straten in Mariakerke nabij het kanaal Brugge-Gent, 
opgemaakt door J. F. Naudts uit Evergem. 8 december 1776

1 blad

1945 Kaart van verschillende profane gronden, waarop de wapens van 
bisschop van der Noot, van de abt van de Gentse Sint-Pietersabdij 
en van een pastoor zijn aangebracht. Eind 17de - eerste helft 18de 
eeuw

1 blad

1946 Kaart van de straat die Ardooie met Pittem verbond en door het 
dorpcentrum van Ardooie liep, opgemaakt door J.F. Sola. 20 
september 1775

1 blad

1947 Kaart van een stuk grond in Ophasselt, opgemaakt door Philips de 
Dijn, gezworen landmeter. 3 november 1620

1 blad

1948 Kaart van Gent en omgeving, opgemaakt door J. Wissche. 1686
1 blad

1949 Kaart van de gronden langs het kanaal van Brugge naar Gent en de
weg van Brugge naar Beernem. 18de eeuw

1 blad
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1950 Kaart van gronden in Gent, buiten de Brugse Poort en de Walpoort, 
opgemaakt door Van Thunne. 17de eeuw

1 blad

1951 Kaart van de loop van de Kalene vanaf Drongen tot Langerbrugge, 
opgemaakt door J. B. De Poortere. 1661

1 blad

1952 Kaart van de Langelede in Wachtebeke, tussen de Moervaart en de 
Sint-Elooipolder. Eind 18de eeuw

1 blad

1953 Kaart van de Balegemse bezittingen van een aalmoezenij. 1747
1 blad

1954 Kaart van de gronden buiten de Gentse dampoort, opgemaakt door
Charles en Adrien Fr. Benthuys. 27 oktober 1766

1 blad

1955 Kaart van Gent, opgemaakt door H. Hondius. 1637
1 blad

1956 Kaart van de omgeving van de Brugse Poort in Gent, met het 
ontwerp van de uit te voeren infrastructuurwerken. 1635

1 blad en 1 stuk

1957 Ontwerp voor de vergroting van de kerk van Sint-Maria-Lierde. 
1772

1 blad

1958 Plan van een hoeve in Viane, die eigendom was van de urbanisten, 
opgemaakt door L. de Baets. 1645

1 blad

1959 Plan van het goed " ter Straeten" in Poeke en Ruiselede. 17de eeuw
1 blad

1960 Kaarten van Moerbeke-Waas. 18de eeuw
3 bladen

1961 Kaart van de parochies Assenede, Philippine, Moerkerke, Sint-Jans-
Kapelle, Sas van Gent, Wachtebeke, Zelzate en de omliggende 
polders. 17de eeuw

1 blad

1962 Nota met aanwijzingen en richtlijnen voor het karteren van de 
parochie Eine. [1785]

1 blad
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1963 Plan van de voorgevel van een huis. Z.d.
1 blad

1964 Plan van een smeden hek voor een kapel in een kerk. Z.d.
1 blad

1965 Plan van Menen. Z.d.
1 blad

Niet raadpleegbaar

1966 Kaart van de onroerende eigendommen in Ieper van het Ieperse 
Rijke Klarenklooster. 18de eeuw

1 blad

1967 Kaart van een straat in Waregem, opgemaakt door Louis de 
Bersacques. 1643

1 blad

1968 Kaart van de werken in de Gentse wijk Rooigem, nabij de Brugse 
Poort. 1702

1 blad

1969 Plan van een kapel. 1674
1 blad

1970 Plan van een beeldhouwwerk. 1754
1 blad

1971 Plan van de Speyerspolder, opgemaakt door Benthuys. 17 
september 1772

1 blad en 1 stuk
Niet raadpleegbaar

1972 Kaart van Staats-Vlaanderen, opgemaakt door W. Otens en zoon in 
Amsterdam. Z.d.

1 blad

1973 Kaart van de polders Oude Vogelschorre en Nieuwe Vogelschorre 
nabij Terneuzen, opgemaakt door F.D. Wildonck, landmeter en 
architect. 18 juli 1816

1 blad

1974 Kaart van de landgoederen in Sint-Jan-in-Eremo, Bentille, Adegem 
en Maldegem, die eigendom waren van Marie-Magdalene De 
Muynck, weduwe van Ch. De Blauwe, opgemaakt door Jan d'Herbe. 
1747

1 blad

1975 Kaart van het park van het kasteel dat in Sijsele en Sint-Kruis nabij 
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Brugge lag en eigendom was van Jacques van Zuylen jr., 
opgemaakt door Pierre d'Herbe. 1748

1 blad

1976 Kaart van een hoeve en land, opgemaakt door Pierre van der 
Meeren. 1690

1 blad

1977 Kaart van de hoeve en de gronden van het goed " ter Straeten" in 
Egem nabij Pittem, eigendom van Ch. Stalins, opgemaakt door De 
Meulenaere uit Pittem. 1791

1 blad

1978 Kaart van de hoeve " 't goed ter Nieuwenhoven" in Vinkt en in 
Deinze, eigendom van Désiré Malcamp uit Doornik, opgemaakt 
door J. B. Van Gaver uit Tielt. 1811

1 blad

1979 Kaart van gronden in Wortegem die eigendom waren van 
douairière van M. F. van de Woestijne, opgemaakt door P.J. van 
Tieghem. 1775

1 blad

1980 Kaart van het dorp van Lovendegem. Eind 18de eeuw.

1981 Kaart van de gemeente Bachte-Maria-Leerne, uit de kadastrale 
atlas van Oost-Vlaanderen, opgemaakt door P. Geraard. Z.d.

1 blad

1982 Kaart van gronden in Sint-Martens-Lierde, die eertijds 
eigendommen waren van advocaat De Boos en Pierre Rombaut. 
1757

1 blad

1983 Kaart van gronden in Sint-Martens-Lierde, opgemaakt door J.B. 
Lejeune. Z.d.

1 blad

1984 Kaart van onroerende goederen in Ruiselede, eigendom van Ch. 
Stalins, opgemaakt door Ch. Vertriest. 1818

1 blad

1985 Kaart van Lovendegem, opgemaakt door Jean De Buck en Jacques 
Horenbault. Eind 18de eeuw (kopie van een kaart van 1598)

1 blad

1986 " Leen tiende tot Lovendegem". Tiendenkaart van Lovendegem, 
opgemaakt door J. Wissche. 1670

1 blad
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1987 Kaart van de onroerende goederen in het gehucht " 
Nuijselaershoeck" in Pittem, eigendom van de Gentse graaf Gage. 
Z.d.

1 blad

1988 Kaart van een buitengoed en landerijen in Lokeren, die samen een 
leen vormden, opgemaakt door Ph.-Jacques Benthuys. 1729

1 blad

1989 Tiendenkaart van Lovendegem, opgemaakt door Jean De Buck, 
Jean Lobleeckt en D.C. Lement. Z.d.

1 blad

1990 Kaart van de hoeve " De Cluijs" en omliggende gronden in Bornem,
opgemaakt door Jérémie Semeelen. 1647

1 blad

1991 Kaart van de hoeve " den Opstal" en omliggende gronden in 
Anzegem en Wortegem, nabij Wortegem-Petegem, opgemaakt door
P. Fr. Van Tieghem. 1772

1 blad

1992 Figuratieve kaart van de heerlijkheid Eertbrugge in het Land van 
Dendermonde en het Land van Aalst, opgemaakt door Adriaan 
Iggherick. 1654

1 blad

1993 Kaart van landgoederen in Aaigem. [1708?]
1 blad

1994 Kaart van het zogenaamde Parijse bos in Schelderode, eigendom 
van de heer van Welle, opgemaakt door J.B. de Saegher uit 
Bottelare. 1757

1 blad

1995 Kaarten van landgoederen in Schelderode, opgemaakt door G. de 
Deken. Z.d.

2 bladen

1996 Kaart van de Oude Schelde en de doorsteek of coupure van de 
Schelde in Berchem nabij Kluisbergen, opgemaakt door landmeter 
Copin. 1763

1 blad

1997 Kaart van de eigendommen van de Gentse jezuïeten in Merelbeke, 
Gontrode, Landskouter en Schelderode, opgemaakt door Fr. 
Venneman en P. Fr. De Lantsheere. 1765

1 blad
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1998 Kaart van Aaigem, opgemaakt door P. De Wilde en Ad. De 
Lantsheere. 1768

1 blad

1999 " De Heffinck". Kaart van het kasteel van Wippelgem nabij 
Evergem, dat ook als " Goet ten Broecke" werd omschreven. 1768

1 blad

2000 Onvoltooid ontwerp van secties in Aaigem. 18de eeuw?
1 blad

Nrs. 2001 - 3000

NRS. 2001 - 3000
2001 Kaart van onroerende eigendommen in Lochristi nabij de " 

Exaerdschen reijwech", opgemaakt door Benthuys. 3 november 
1775

1 blad

2002 Kaart van onroerende eigendommen in Lochristi nabij de " 
Exaerdschen reijwech", opgemaakt door Benthuys. 3 november 
1775

1 blad

2003 "Bosschen op Aeltre". Kaart van de bossen in Aalter langs de 
Pontweg, getekend op verzoek van Papejans, opgemaakt door Ant. 
Van Maldegem, gezworen landmeter. 18 april 1781

1 blad

2004 Uittreksel uit Kaart van Oordegem waarop de eigendommen van 
Staelens zijn opgetekend, opgemaakt door P. L. Van Driessche uit 
Oordegem. 10 juni 1782

1 blad

2005 Kaart van de wijken "Ottergemberg", "den Dief" en "de Kouter" in 
Aaigem-Vlekkem, waar Frans Piers de heerlijke rechten van het 
gehucht "Helftwinning" uitoefende, opgemaakt door J.B. Van der 
Massen, gezworen landmeter in Strijpen. 7 juni 1783

1 blad

2006 Kaart van de Raaktstraat, Veldstraat of Gentstraat, met de grens 
tussen de jurisdicties van het Sint-Baafskapittel en de kasselrij van 
de Oudburg, opgemaakt door P.F. Drubbel en L. Vereecken. 2 april 
1789

1 blad

2007 Kaart van de wijken " de Binnenwijk" en " Grote Wisselbeke" die 
langs de Schelde lagen. Eind 18de eeuw
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1 blad

2008 Kaart van de wijk " den Ham" in Olsene, langs de Leie. Eind 18de 
eeuw

1 blad

2009 Kaart van " de Kerkwijk" in Olsene. Eind 18de eeuw
1 blad

2010 Kaart van een deel van Drongen, opgemaakt door Lievin 
Vereecken, landmeter in Kluizen. 22 april 1800 (2 floréal VIII)

1 blad

2011 Kaart van de hoeve en omliggende gronden in Oostrozebeke en 
Meulebeke, die eigendom waren van Papejans d'Eertbrugge in 
Gent, opgemaakt door J. Tijtgat. 18 juni 1801

1 blad

2012 Kaart van de onroerende goederen in Bassevelde, eigendom van Fr.
Th. Jos. Piers, opgemaakt door L. Vereecken. 20 april 1799

1 blad

2013 Kadastraal plan van Schellebelle, met de kadastrale secties A en C 
en het kasteel Eertbrugge, opgemaakt door P. Gérard. 14 juli 1845

1 blad

2014 Kaart van een deel van de wijk Eertbrugge in Schellebelle. 19de 
eeuw

1 blad

2015 Kaart van de heerlijkheid Leugenhaeghen, dat ook " 't Blauwhof" 
werd genoemd, eigendom van Fiquelmont in Bazel. [19de eeuw]

1 blad

2016 " Recueil des dispositions relatives à la formation des plans 
généraux d'alignement et d'élimitation des chemims vicinaux aves 
modèles de plans et tableaux. Brussel, Ph. Vander Maelen". 
Kaarten uit de atlas van de buurtwegen, opgemaakt door Ph. 
Vandermaelen. 1841-1842

4 bladen

2017 Kaart van een deel van de loop van de Leie, de Vrijtgracht in Gent 
en gronden met een molen. 18de eeuw

1 blad
Niet raadpleegbaar

2018 Kaart van Italië, opgemaakt door onder meer E. Patesson in Ukkel-
Brussel, opgemaakt op schaal 1 op 1.500.000. 1915

1 blad
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2019 Kaart van Italië, opgemaakt door R. Dosseray in Brussel. 1915
1 blad

2020 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door Mattheus 
Scutterus. Z.d.

1 blad

2021 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door Petrus 
Schenck. Z.d.

1 blad

2022 Oorlogskaart van het gebied van de Rijn, de Moezel, de Maas en de
Saar, met plannen van de diverse steden, opgemaakt door 
Abraham Allard in Amsterdam. Z.d.

1 blad

2023 Kaart van de polders en de wateringen in het noorden van Oost-
Vlaanderen, met de steden Lokeren, Eeklo, Ninove, Deinze, 
Geraardsbergen, Ronse, Sint-Niklaas, Aalst, Dendermonde, 
Oudenaarde en Gent. Z.d.

1 blad

2024 Plan van de stad Mechelen en omgeving, opgemaakt door J.-F. Van 
der Elst. Eind 18de eeuw

1 blad

2025 Plan van de brug van het kasteel van Ooidonk nabij Sint-Maria-
Leerne, opgemaakt door J. Robert Persijn. 21 maart 1609

1 blad

2026 Kaart van de eigendom in de heerlijkheid van Overwater in 
Machelen van Petronelle Faulte, opgemaakt door L. N. de Schwijter.
3 juli 1748

1 blad

2027 Diploma uitgereikt aan de Gentse rijksarchivaris, voor zijn 
medewerking aan de tentoonstelling "Oude Kunst". 1913

1 blad

2028 Legger van onroerende goederen met onder meer de hoeve en 
gronden in Meetkerke en Zuienkerke ten zuiden van de watering 
van Blankenberge, eigendom van J. Aug. Van Huerne, opgemaakt 
door Ign. Drubbel. 1863 (kopie van een kaart van maart 1763)

7 bladen en 1 stuk

2029 Kaarten van de heerlijkheid Paddeschoot in Sint-Niklaas. 1773, 
1867

2 bladen
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2030 Kaart van een goed in Vlissegem in het waterschap van 
Blankenberge, dat eigendom was van Max. de la Faille. 1801

1 blad

2031 Perceelplan van gronden in Gontrode en Melle onder meer langs de
grens van Melle en Merelbeke. 17de eeuw

1 blad

2032 Kaart van de eigendommen van douairière graaf Charles de Carnin 
de Staden in Westrozebeke, opgemaakt door Henri Bouvaert. 1855

1 blad

2033 Kaart van de onroerende goederen in Westrozebeke en Passendale,
in eigendom van de douairière van graaf Jean-Charles de Carnin de 
Staden, opgemaakt door Henri Bouvaert, landmeter. 1835

1 blad

2034 Kaart van de heerlijkheid en het leen " Lindeleye ter Straeten" 
binnen de heerlijkheid Bassegem in Waarmaarde, dat eigendom 
was van Em. Aug. Jos. Van der Meersch uit Gent, opgemaakt door 
C. F. Van Tieghem, landmeter. 1780

1 blad

2035 Kaart van het gehucht " Helftwinning" in de heerlijkheid van 
Puyenbeke, in eigendom van Richard Finet, opgemaakt door Van 
Landeghem, landmeter. 1697

1 blad

2036 Kaart van de eigendommen van het koppel Fr. De Lichtervelde en 
Caroline van Huerne in Merendree, opgemaakt door Detry 
landmeter. 1827

1 blad

2037 Kaart van de eigendommen in Asper van de burgemeester van Eke 
Desmaisières, opgemaakt door Croise, landmeter. 1881

1 blad

2038 Topografische kaart van België, met Nevele en omgeving, 
opgemaakt op schaal 1 op 20.000, uitgegeven door het Militair 
Geografisch Instituut. 1874

1 blad

2039 Topografische kaart van België, met Deinze en omgeving, 
opgemaakt op schaal 1 op 20.000, uitgegeven door het Militair 
Geografisch Instituut. 1862

1 blad

2040 Topografische kaart van België, met Melle en omgeving, 



Kaarten 241

opgemaakt op schaal 1 op 20.000, uitgegeven door het Militair 
Geografisch Instituut. 1870

1 blad

2041 Topografische kaart van België, met Wetteren en omgeving, 
opgemaakt op schaal 1 op 20.000, uitgegeven door het Militair 
Geografisch Instituut. 1869

1 blad
Niet raadpleegbaar

2042 Topografische kaart van België, met Gavere, opgemaakt op schaal 
1 op 20.000, uitgegeven door het Militair Geografisch Instituut. 
1869

1 blad

2043 Topografische kaart van België, met Oosterzele, uitgegeven door 
het Militair Geografisch Instituut. 1870

1 blad

2044 Topografische kaart van België, met Nazareth, opgemaakt door 
Vandermaelen op schaal 1 op 20.000. Z.d.

1 blad

2045 Topografische kaart van België, met Gent, opgemaakt door 
Vandermaelen en P. Gérard op schaal 1 op 80.000. Z.d.

1 blad

2046 Kaart met de hydrografie, de wegen en de administratieve 
infrastructuur van Oost-Vlaanderen, opgemaakt op schaal 1 op 
100.000. Z.d.

1 blad

2047 Ontwerp voor de weg tussen de Leiebrug in Sint-Martens-Leerne en
de Scheldebrug in Semmerzake, en tot aan de steenweg van Gent 
naar Gavere. Z.d.

1 blad

2048 Popplegger van Huise. Midden 19de eeuw
1 stuk

2049 Kaart van een hoeve met gronden in Huise. 1647
1 blad

2050 Kaarten van een meersengebied in Eke, opgemaakt door J. de 
Deken. 1747

2 bladen

2051 Kaart van het hof van Paddeschoot en het goed van de kapelanie 
van Puyenbeke in het gehucht Puyenbeke. Z.d.
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1 blad en 1 stuk

2052 Kaart van onroerende goederen in Melle, Gontrode, Merelbeke en 
Lemberge, die tot het eigendom van de heer van Scheirvelde 
Jonker van Hurne behoorden, opgemaakt door J.L. Delbroeck. 27 
oktober 1739

1 blad

2053 Kaart van onroerende goederen in Lemberge en Landskouter, 
opgemaakt door B. Vanrel uit Gent. 9 oktober 1863

1 blad

2054 Perceelplan van landgoederen langs de Schelde in Moerzeke. Z.d.
1 blad

2055 Perceelplan van gronden op de grens van Melle en Gontrode, 
opgemaakt door L.F. De Lantsheer. 24 september 1768

1 blad

2056 Kaart van onroerende goederen in Sint-Niklaas, op de grens met 
Tielrode. 1864

1 blad

2057 Kaart van onroerende goederen in Belsele. Z.d.
1 blad

2058 Kaart van onroerende goederen in Waasmunster, die deel 
uitmaakten van de heerlijkheid " Puynbeke" , opgemaakt door Van 
Landeghem en Smet. 1697 (naar een kaart van 1636)

1 blad

2059 " Prochie ende Heerlykhede van eecke op de Schelde." Figuratieve 
kaart van Eke. 18de eeuw

1 blad

2060 Kaart van het Broekstraatje in Mariakerke nabij Gent, getekend op 
verzoek van baljuw Pierre Joseph Minoot, opgemaakt door A. 
Benthuys en B. Minne. 1777

1 blad

2061 Schetsen van gronden op de grens van Meulebeke en Pittem. Eind 
18de eeuw

5 bladen

2062 Ontwerp van een kaart van de polders tussen het Sas van Gent, 
Axel, de Sint-Andriespolder, Moerbeke en Wachtebeke. Begin 18de 
eeuw

1 blad
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2063 Ontwerp van een kaart van de polders tussen het Sas van Gent, 
Axel, de Sint-Andriespolder, Moerbeke en Wachtebeke. 18de eeuw

1 blad
Niet raadpleegbaar

2064 Oorlogskaart van West-Europa tussen de Noordzee, de Wezer, 
Zwitserland en de Loire, opgemaakt op schaal 1 op 700.000, 
uitgegeven door J. Smulders en co. uit Den Haag. 1914

1 blad

2065 Het " Papingloveld" in Maldegem, eigendom van het bisdom van 
Gent, opgemaakt door J.A. Reyniersniers en P.J. Maes, gegraveerd 
door L.L. Wauters. 27 december 1780

1 blad

2066 Kaart van de stad Brugge, opgemaakt door Marcus Gheeraerds. 
1562

1 blad

2067 Panorama van Gent met wapenschilden van de voornaamste 
families en ambachten, opgemaakt door Pierre De Keysere, 
uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Monumenten van 
Gent. 1910 (kopie van een kaart van 1524)

1 blad

2068 Panorama van Gent in 1540, opgemaakt door A. Heins en P. 
Bermans. 1915

8 bladen

2069 Topografische documenten met betrekking tot Gent, opgemaakt 
door P. Bergmans, V. Fris en V. Van der Haeghen. 17de-18de eeuw

9 bladen

2070 " Les orfèvres flamands et leurs poinçons". Atlas van de Vlaamse 
goud- en zilversmeedkunst van de 16de tot de 18de eeuw, 
opgemaakt door Jos Casier. Z.d.

23 bladen

2071 Kaart van onroerende goederen in de streek tussen Kruishoutem en
Oudenaarde. 23 mei 1700

1 blad

2072 " Vlaenderen exactissima Flandriae Descriptio". Kaart van het 
graafschap Vlaanderen. 23 mei 1700

1 blad

2073 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door Louis de 
Vreese. 24 april 1972

1 blad
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2074 Kaart met de onroerende goederen in Wulpen en Oostduinkerke die
eigendom waren van de douairière van de Carnin, opgemaakt door 
J. F. Ramault. 1791

1 blad

2075 Kaart van de hoeve met gronden in Gits en Hooglede, eigendom 
van F. Casteele. 1810

1 blad

2076 Kadastraal plan van de vroegere graafschappen Bienne-lez-Happart
en Sart-la-Buissière, die toebehoorden aan Charles Paulins. Z.d.

1 blad

2077 Popplegger van Basècles. Midden 19de eeuw
1 stuk

2078 Popplegger van Belsele. Midden 19de eeuw
1stuk

2079 Popplegger van Merendree. Midden 19de eeuw
1 stuk

2080 Kaart van het heerlijke rentenboek van Kalken, Schellebelle en 
Wetteren, dat toebehoorde aan J.B. De Bock, opgemaakt door C. 
Benthuys. 18de eeuw

1 blad

2081 Kaart van de parochie en heerlijkheid Kruibeke in het Land van 
Waas, opgemaakt door Jac. Ducaju. 1794

1 blad

2082 Kaart van het westen van Zeeuws-Vlaanderen, opgemaakt door Fr. 
Horenbault. 1595

1 blad

2083 Genealogie van de familie Columbi, alias Columbanus. Z.d.
2 bladen

2084 Kaart van de militaire kerkhoven in België, opgemaakt op schaal 1 
op 400.000. Z.d.

1 blad

2085 Kaart van de " Moerelanden" in West-Vlaanderen, opgemaakt door 
P. Mercx. Z.d.

2 bladen

2086 Kaarten van kerkelijke en wereldlijke goederen. [18de eeuw]
2 bladen



Kaarten 245

2087 Kadastrale atlas van Laarne. 1822
8 bladen

2088 Kadasterkaarten van Adegem. Z.d.
3 bladen

2089 Plan van de wijk " Royheyde" in Buggenhout, eigendom van De 
Backer, baljuw in Sint-Gillis. 18de eeuw

1 blad

2090 Plan van een fabriek in empirestijl. Z.d.
1 blad

2091 Kaart van de Bourgondische Kreits, met alle Oostenrijkse 
bezittingen in de Nederlanden, opgemaakt door de broers Lotter in 
Augsburg. Z.d.

1 blad

2092 Wegenkaart van de voormalige Oostenrijkse Nederlanden, Luik en 
Stavelot, opgemaakt door Charles Oudiette. 1800

1 blad

2093 Administratieve kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 
opgemaakt door Basset, gedrukt in Parijs. Ca. 1820

1 blad

2094 Kaart van België met de spoorwegondernemingen en -trajecten, 
opgemaakt door Vandermaelen, op schaal 1 op 300.000. 1873

1 blad

2095 Wegenkaart van België, opgemaakt op schaal 1 op 160.000, en 
gedrukt door het oorlogsdepot. 1875

4 bladen

2096 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door G. de l'Isle, 
verbeterd door Lotter, gedrukt in Parijs. Z.d.

1 blad

2097 Kaart van het Land van Waas, opgemaakt door E.H. Fricx, gedrukt 
in Brussel. 1706

1 blad

2098 Kaart van het Land van Waas, opgemaakt door Jacques Ducaju, 
landmeter. 1781 (kopie van een kaart van 1681)

1 blad

2099 Topografische kaart van het Land van Waas, opgemaakt J.B. de 
Bouge, landmeter van Gerle. 18de eeuw
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1 blad

2100 Topografische kaart van Oost-Vlaanderen, opgemaakt door Gérard, 
inspecteur van het Kadaster, op schaal 1 op 80.000. 1837

1 blad

2101 Kaart van de wegen en de waterlopen van Oost-Vlaanderen, 
opgemaakt door Gérard, inspecteur van het Kadaster, op schaal 1 
op 80.000. 1ste helft 19de eeuw

1 blad

2102 Kaart van het bisdom van Brugge, gedrukt in Gent. 1833
1 blad

2103 Kaarten van het aartsbisdom van Mechelen, gedrukt in Gent. 1836
2 bladen

2104 Kaart van het bisdom van Doornik, opgemaakt door burgemeester 
van Evergem P.F. Geirnaert, op schaal 1 op 175.000, gedrukt in 
Brussel. Z.d.

1 blad

2105 Kaart van gronden in Aalter en Ursel. 19de eeuw
1 blad

2106 Kaart van de watering in Kallo. 19de eeuw
1 blad

2107 Popplegger van Kuurne. Midden 19de eeuw
1 stuk

2108 Plan van Gent, opgemaakt door Roothaese, gedrukt in Brussel. 
1829

1 blad

2109 Poppatlas van Gontrode. 19de eeuw
1 atlas

2110 Poppkaarten van Harelbeke. 19de eeuw
2 bladen

2111 Poppkaarten van Landskouter. 19de eeuw
2 bladen

2112 Popplegger van Ploegsteert. 19de eeuw
1 stuk

2113 Kaart van Europa, Azië en Noord-Afrika in de tijd van Karel de 
Grote. 18de eeuw
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1 blad

2114 Oorlogskaart van Europa, met de landen Duitsland, Oostenrijk, de 
Rijnbond, Denemarken, Pruisen, Polen, Zweden, Frankrijk, Rusland 
en Turkije in de periode 1789-1813, opgemaakt en gedrukt in 
Parijs. 1813

1 blad

2115 Kaart van de streek van de Maas, de Moezel en de Saar, 
opgemaakt door I.B. Nolin in Parijs. 1787

1 blad

2116 Kaart van de wegen en de postroutes in Spanje en Portugal, 
opgemaakt door Longchamps in Parijs. 1810

2 bladen

2117 Kaart van de postroutes in Spanje en Portugal, opgemaakt door 
Hérisson in Parijs. 1812

1 blad

2118 Kaart van de postroutes en reiswegen in Spanje en Portugal, 
opgemaakt door Ch. Piquet en Lapie. 1822

1 blad

2119 " Département du Nord". Kaart van het Franse 
Noorderdepartement, opgemaakt door J.B. Bouge. 1790

2 bladen

2120 " Gouvernement Champagne". Kaart van de Franse 
Champagnestreek, opgemaakt door Lotter en Vindel. 18de eeuw

1 blad

2121 Kaart van de Britse eilanden, opgemaakt door Hérisson in Parijs. 
1798

1 blad

2122 Kaart van Italië, opgemaakt door H. Jaillot. 1694
1 blad

2123 Oorlogskaart van Noord-Italië, opgemaakt door Hubert Jaillot in 
Parijs. 1799

1 blad

2124 Kaart van het graafschap Zeeland, opgemaakt door Nicolaes 
Visscher. 18de eeuw

1 blad

2125 Kaart van de eigendommen van de familie Wouters in het 
Nederlandse Sint-Jansteen, opgemaakt door De Bruyne uit 



248 Kaarten

Stekene. 3 februari 1766
1 blad

2126 Kaart van het Europese deel van Rusland, opgemaakt door 
Hérisson in Parijs. 1812

1 blad

2127 Kaart van de Donau ten noorden van Wenen, opgemaakt door 
Jaillot. Z.d.

1 blad
Niet raadpleegbaar

2128 Oorlogskaart van Roemenië. 1789
1 blad

2129 Chronologische en geschiedkundige tabel van het koninkrijk België,
opgemaakt door N. Lamiraux in Brussel. 1833

1 stuk

2130 Chronologische en geschiedkundige tabel van Frankrijk, opgemaakt
door N. Lamiraux in Brussel. 18de eeuw

1 blad

2131 Plan met de trap van de Sint-Bartolomeuskerk in Geraardsbergen. 
19de eeuw

1 blad

2132 Kaart van de onroerende goederen in Hofstade, eigendom van de 
markies van Lede, opgemaakt door Frans Van Houwermeren, 
landmeter. [1747?]

1 blad

2133 Kaart van de onroerende goederen in Hofstade, eigendom van de 
markies van Lede, opgemaakt door Frans Van Houwermeren, 
landmeter. 1747

1 blad

2134 Verzameling van kaarten met betrekking tot de adel in Europa. 
18de eeuw

14 bladen

2135 Wereldkaart, opgemaakt door Willem Deliste. 1720
1 blad

2136 Kaart van Europa, Azië, Afrika en Australië. 1791
1 blad

2137 Kaart van de postroutes in de streek van Parijs tot het noorden van 
Frankrijk en de Nederlanden, opgemaakt door Maillart. Z.d.
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1 blad

2138 Atlas van Oost-Vlaanderen, opgemaakt door Ph. J. Maillart in 
Vilvoorde. 19de eeuw

1 stuk

2139 Plan van de slag bij Châtelet tussen Franse en Spaanse legers, 
opgemaakt door Petrus Rincholle. Z.d.

1 blad

2140 Kaart van het beleg van La Bassée. Z.d.
1 blad

2141 Kaart van het beleg van de citadel in Antwerpen. Z.d.
1 blad

2142 Kaart van het beleg van de citadel in Antwerpen. Z.d.
1 blad

2143 Kaart van de onroerende goederen in Drongen, eigendom van de 
abdij van Drongen, opgemaakt door J. F. Dedeken. 1779

1 blad

2144 Kaart van landgoederen in Drongen, opgemaakt door G. Dedeken. 
1762

1 blad

2145 Kaart van landgoederen in Nevele, opgemaakt door J. F. Dedeken. 
1819

1 blad

2146 Kaart van landgoederen in Nevele, opgemaakt door J. F. Dedeken. 
Z.d.

1 blad

2147 Kaart van landgoederen in Oostrozebeke, opgemaakt door J. F. 
Dedeken. 1819

1 blad

2148 Kaart van het Goed ter Beke in Lemberge, eigendom van baron van
Frans Antoon Plotho, opgemaakt door Jan Medard de Clerg. 1760

1 blad

2149 Kaarten van landgoederen in de wijk Vanteghem in Wetteren. Z.d.
5 bladen

2150 Kaart van verschillende landgoederen. Z.d.
1 blad
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2151 Kaarten van landgoederen in Lemberge. Z.d.
3 bladen

2152 Kaart van landgoederen in Schelderode. Z.d.
1 blad

2153 Kaarten van landgoederen in de wijk Vanteghem in Wetteren. Z.d.
1 blad en 1 stuk

2154 Kaarten van landgoederen in Wetteren en Melle. Z.d.
2 bladen

2155 Kaart van landgoederen in Wetteren en Melle. Z.d.
1 blad

2156 Kaart van een leengoed in Haute nabij Aarsele, opgemaakt door 
Louis de Bersacques. 1644

1 blad en 1 stuk

2157 Kadastrale perceelkaart van een deel van Afsnee. 1878
1 blad

2158 Kaart van de straten en wegen in de parochies Astene en Nazareth,
opgemaakt door D. Clement. 1760

2 bladen

2159 Kaart van de gronden langs de grenzen van Bellem, Lotenhulle en 
Hansbeke. 17de eeuw

1 blad

2160 Kaart van een pachthof in Destelbergen. 17de eeuw
1 blad

2161 Kaart van een hoeve in Drongen, die eigendom was van jonker 
Ghysbrecht Huybrecht Sersanders, opgemaakt door P. Ryckewaert. 
1674

1 blad

2162 Kadastrale perceelkaart van een deel van Drongen. 1880
1 blad en 1 stuk

2163 Kadastrale perceelkaart van een deel van Drongen. 1880
1 blad en 1 stuk

2164 Wegenkaart van Elene, opgemaakt door J.B. Vander Massen. 1787
1 blad

2165 Kaart van de wijk Elslo in Evergem, opgemaakt door J.F. Naudts. 
1778
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1 blad

2166 Kaart van de wijk Schoonstraat in Evergem, opgemaakt door 
Philippe Benthuys. 1717

1 blad

2167 Kaart van landgoederen die buiten de Gentse Heuvelpoort liggen. 
Z.d.

1 blad

2168 Kaart van landgoederen langs de Muinkbrug in Gent, opgemaakt 
door L. Van Thuyne. 1633

3 bladen

2169 Kaart van landgoederen die langs onroerende eigendommen van 
de Gentse Sint-Pietersabdij lagen. 17de eeuw

1 blad

2170 Kadastrale perceelkaart van een deel van Sint-Martens-Latem. 
[19de eeuw]

1 blad
Niet raadpleegbaar

2171 Kaart van een hoeve in Lokeren. 17de eeuw
1 blad

2172 Kaart van het buitengoed Puwenbroek in het gehucht Male in Sint-
Kruis nabij Brugge, opgemaakt door Jan Sappart. 1685

1 blad

2173 Kaart van landgoederen op de grens van de parochies Melle en 
Wetteren. Z.d.

1 blad

2174 " Kaerte descriptieve van de prochie van Munte binnen de baronye 
van Rode, anno 1565." Kaarten van Munte, nabij Merelbeke. 1565

2 bladen

2175 Kaart van Munte. 1565
1 blad

2176 Plan van de markt van Sint-Niklaas. 1778
1 blad en 1 stuk

2177 Plan van de markt van Sint-Niklaas, opgemaakt door J.F. De Bruyn, 
zoon van Gillis De Bruyn. 1771

1 blad en 1 stuk

2178 Kaart van een boomgaard in Outer. 18de eeuw
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1 blad

2179 Kaart van de wegen in Schendelbeke, opgemaakt door C. J. Van 
Damme. 1765

1 blad

2180 Kaart van de wegen in Schendelbeke. 1767
1 blad

2181 Kaart van de onroerende goederen in Tielt en Oostrozebeke, 
eigendommen van Gentenaar Frans Limmander. 19de eeuw

1 blad

2182 Wegenkaart van Welden. 18de eeuw
1 blad

2183 Kaart van de omgeving ten oosten van de Trapstraat en ten zuiden 
van de Zavelstraat in Zottegem, opgemaakt door J.B. Vander 
Massen. 1784

1 blad

2184 Kadastrale perceelkaart van een deel van Zottegem. 19de eeuw
1 blad

2185 Kaart van de hoeve in Zulte, die eigendom was van Limmander. 
Begin 19de eeuw

1 blad

2186 Kaart van landgoederen in de streek tussen Gent en Kortrijk, 
opgemaakt door Phylon. 1631

1 blad

2187 Kaart van landgoederen in de streek tussen Gent en Kortrijk, 
opgemaakt door Phylon. 1631

1 blad

2188 Kaart van de wateringen van Groot-Reygersvliet en Eyenshuis, met 
de parochies Blankenberge, Uitkerke, Zuienkerke, Heist, 
Ramskapelle, Lissewege, Dudzele, Westkapelle en Knokke. 18de 
eeuw

1 blad

2189 Kaart van de polderstreek tussen Gent, Phillipine, Sas van Gent en 
Hulst. 17de-18de eeuw

1 blad

2190 Kaart van percelen op de Aandijk en in de Genderdijkpolder op het 
eiland van Axel, die eigendom waren van de stad Axel, de 
Bijlokeabdij en particulieren, opgemaakt door J.F. De Bruyne. 1773
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1 blad

2191 Kaart van de polderstreek rond Doel en Kieldrecht, Verrebroek, de 
Arenbergpolder, de Kallopolder en de Luyspolder. Tussen 1688 en 
1715

1 blad

2192 Plan van uit te voeren werken in Aalst en Denderbelle. 18de eeuw
1 blad

2193 Plan voor een stenen brug in Bakergem over de baan naar Ninove, 
opgemaakt door J.B. Malfeson. 1765

1 blad en 1 stuk

2194 Profielplan voor uit te voeren aardewerken in Dikkelvenne. 18de 
eeuw

1 blad

2195 Plan voor de aanleg van een brug en een sluis aan de Sint-
Lievenspoort in Gent. 1763

1 blad

2196 Plan van Gijzegem, met aanduiding van de uit te voeren 
kasseiwerken, opgemaakt door J. B. Malfeson. 1767

1 blad

2197 Plan van uit te voeren infrastructuurwerken aan de Denderoever in 
Herdersem nabij Aalst. Z.d.

1 blad

2198 Plan van uit te voeren infrastructuurwerken aan de Denderoever in 
Herdersem nabij Aalst. 1780

1 blad

2199 Profielplan van de Dender aan het sas in Herdersem nabij Aalst, 
opgemaakt door J. B. Malfeson. 1772

1 blad

2200 Kaart van uit te voeren werken in Sint-Maria-Horebeke op de baan 
naar Aalst, opgemaakt door J.B. Malfeson. 1768

1 blad

2201 Kaart van de uit te voeren wegenwerken in Melden. 18de eeuw
1 blad

2202 Plan van het rechttrekken van de Dender in Mijlbeek nabij Aalst, 
opgemaakt door J.B. Peelman. 1789

1 blad



254 Kaarten

2203 Kaart van de loop van de Moervaart. Z.d.
1 blad

2204 Kaart van uit te voeren werken aan de weg naar Geraardsbergen, 
in de omgeving van Oudenaarde, opgemaakt door J.B. Malfeson. 
1767

1 blad

2205 Plan van een op te bouwen brug in Burst, opgemaakt door J.B. 
Malfeson. 1767

1 blad

2206 Plan van een op te bouwen brug in Mespelare. Z.d.
1 blad

2207 Plan van een op te bouwen brug in Zegelsem, opgemaakt door J.B. 
Malfeson. 1767

1 blad

2208 Plan van het koor van de kerk in Sint-Denijs-Westrem. 18de eeuw
1 blad

2209 Plan van de veerboot in Keulen. 18de en 19de eeuw
1 blad

2210 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Martens-Latem uit de atlas van 
Oost-Vlaanderen, opgemaakt door P. Gerard, op schaal 1 op 2.500. 
Z.d.

5 bladen

2211 Kaart van de bossen in Wingene, eigendom van Jos. Denis Papelan 
de Poelvoorde, opgemaakt door P. L. Messiaen, gezworen 
landmeter in Oostkamp. Maart 1791

1 blad

2212 Kaart van de bossen in Wingene, eigendom van Jos. Denis Papelan 
de Poelvoorde, opgemaakt door P. L. Messiaen, gezworen 
landmeter in Oostkamp. Maart 1791

1 blad

2213 Poppkaart van Zwevezele. Z.d.
1 blad

2214 Poppkaarten van Zwevezele. Z.d.
2 bladen en 1 stuk

2215 Kadastrale perceelkaart van Meigem, opgemaakt door P. Gerard. 
[midden 19de eeuw]

1 blad
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Niet raadpleegbaar

2216 Project van de aanleg van de publieke voetpaden in 
Geraardsbergen, opgemaakt door L. Roelandt. Ca. 1830

1 blad

2217 Prekadastraal plan van een deel van Goeferdinge. 1766
1 blad en 1 stuk

2218 Kaart van de afbakening van de grens tussen België en het 
Groothertogdom van Luxemburg, gedrukt door Konen in Brussel. 
1839

1 blad

2219 Geschiedkundige atlas van Nederland, met kaarten van Holland, 
Zeeland en West-Friesland in 1300, opgemaakt door A.A. Beckman 
in Den Haag, gedrukt door Nijhoff. 1916-1921

6 bladen

2220 Kaart van het Land van Waas, opgemaakt door E.H. Fricx in Brussel.
1706

1 blad

2221 " Département du Nord (ou les provinces de Flandre, du Hainaut et
du Cambrésis)". Kaart van het Franse Noorderdepartement, 
opgemaakt door ingenieur J.B. De Bouge. 1790

1 blad

2222 Kadastrale perceelkaart van een deel van Appels, opgemaakt door 
Gérard, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

1 blad

2223 Plan met de doorsnede en de opstand van de toren van de Sint-
Baafskathedraal in Gent, opgemaakt door ingenieur Chauchet van 
het ministerie van Waterstaat en Openbare Werken. 1818

2 bladen

2224 Genealogie van de families van Moerberque en Schachts, 
opgemaakt door Corneille Gaillard in Brugge. 1557

1 blad

2225 Plannen van de gevangenis in Gent. 19de eeuw
14 bladen

2226 Plannen van de centrale gevangenis in Gent. Eind 19de eeuw-begin
20ste eeuw

50 bladen

2227 Plannen van de centrale gevangenis in Dendermonde. 20ste eeuw
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14 bladen

2228 Plannen van de centrale gevangenis in Oudenaarde. 1904-1921
15 bladen

2229 Kaarten van de groep van Oost-Vlaanderen die deelnam aan de 
historische stoet in Brussel, tijdens de viering van het honderdjarig 
bestaan van België. 1930

5 bladen

2230 Plan van Gent. 1796
1 blad

2231 Figuratieve kaart van een weideland en een moerasgrond in 
Appels. 23 augustus 1802 (5 fructidor X)

1 blad

2232 " Caerte figurative van de Vrije Appelsche Heyde gelegen binnen 
de selve commune". Figuratieve kaart van enkele gronden in 
Appels. November 1803-december 1803 (frimaire XII)

1 blad

2233 Kadastrale perceelkaart van Appels, opgemaakt door Gérard, op 
schaal 1 op 2.500. Z.d.

1 blad

2234 Kadastrale perceelkaart van Appels, opgemaakt door Gérard, op 
schaal 1 op 2.500. Z.d.

1 blad

2235 " Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la 
commune d'Appels." Kadastraal verzamelplan van Appels, 
opgemaakt op schaal 1 op 5.000. 1816

1 blad

2236 Kadastrale perceelkaart van een deel van Appels, opgemaakt op 
schaal 1 op 2.500. 1845

1 blad

2237 Perceelkaart van Nederbrakel. Eind 17de eeuw-begin 18de eeuw
9 bladen

2238 Kaart van het Goed ter Leyen in Sint-Eloois-Vijve. Ca. 1763
1 blad

2239 Kaart van de hoeve in Kortemark, die eigendom was van de heer 
van Ten Aerden en Stavele jonker Charles-Constantin van der 
Straten, opgemaakt door J. Van de Walle. Z.d.

1 stuk
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2240 Hofstede in Lampernisse, eigendom van de douairière van graaf 
d'Hane de Leeuwerghem Pieter-Emannuel. 1795

1 stuk

2241 Kadastraal plan van de eigendommen van Della Faille d'Assenede 
in Merelbeke. Z.d.

1 blad

2242 Kaart van het electoraat en de heerlijkheid van de hertogen van 
Saksen en Oppersaksen. 1777

1 blad

2243 Kaart van het " arrondissement" Hazebroek, een Noord-Frans 
kanton, opgemaakt op schaal 1 op 50.000. 1840

1 blad

2244 Kaart van de kantons en de inwoners van Oost-Vlaanderen. 1830
1 blad

2245 Kaart van Limburg. 19 april 1839
1 blad

2246 Ontwerp van de steenweg van Geraardsbergen naar Gent via 
Zottegem, Gavere en Deinze, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 
19de eeuw

1 blad

2247 Wegenkaart van de omgeving van Geraardsbergen, Ninove, 
Neigem en Edingen. 1779

1 blad

2248 Plan van het verbindingskanaal tussen de Leie en het kanaal van 
Ieper, opgemaakt op schaal 1 op 20.000. Ca. 1850

1 blad

2249 Kadastrale plannen van Meigem, opgemaakt door Gérard, op 
schaal 1 op 2.500. 19de eeuw

4 bladen

2250 Kadastrale plannen van Nevele, opgemaakt door Gérard, op schaal 
1 op 2.500. 19de eeuw

13 bladen

2251 Kaart van de Belgische spoorwegen. 1840
1 blad

2252 Ontwerp van de spoorweg tussen Leuven en de Samber, 
opgemaakt op schaal 1 op 40.000. 1845
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2 bladen

2253 Ontwerp van de spoorweg tussen Aalst en Dendermonde, 
opgemaakt op schaal 1 op 10.000. Ca. 1850

1 blad

2254 Ontwerp voor het irrigeren en het vruchtbaar maken van de 
heidegronden in Neerpelt en Overpelt. 1844

2 bladen

2255 Kaart van het graafschap Vlaanderen. 18de eeuw
1 blad

2256 Plan van de Sint-Jacobskerk met kerkhof in Gent. 1761
1 blad

2257 Poppkaart van Kemzeke met legger. 1949
1 blad en 1 stuk

2258 Plan van de gevangenis van Gent. 1772
1 blad

2259 Plan van de gevangenis van Vilvoorde. Eind 18de eeuw
1 blad

2260 Kaart van de gemeente en de heerlijkheid Wieze. 18de eeuw
1 blad

2261 Kaart van een landgoed in Drongen, getekend op verzoek van heer 
van Vinderhoute Filip Wauters, opgemaakt door Jan Bale, gezworen 
landmeter in Gent. 14 augustus 1660

1 blad

2262 Plan van de stad en de haven van Nieuwpoort. 1779
1 blad

2263 Plan van de haven van Nieuwpoort. 1781
1 blad

2264 Kaarten van Vosselare. 1660-1669
2 bladen

2265 Ontwerp van het dok voor de visserssloepen in Blankenberge. 1773
1 blad

2266 Ontwerpen van verschillende onderdelen van een vissershaven. 
1780

5 bladen
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2267 Plan van de vissershaven van Blankenberge. 14 september 1765
1 blad

Niet raadpleegbaar

2268 Wegenkaart van de provincie Oost-Vlaanderen, opgemaakt in 
Brussel op schaal 1 op 100.000. Ca.1948

1 blad

2269 Kaart van de polderstreek rond Doel. 1568-1585
1 blad

2270 Kaart van de wijk " Eedt ofte Heye" in Nazareth. 13 september 
1769

1 blad

2271 Kaart van de loop van de Kaprijkevaart of "het Kaprijks Vaardeken" 
in Kaprijke en Lembeke. 24 november 1661

1 blad

2272 Ontwerp van het kanaal de Kaprijkevaart. Ca. 1640
1 blad

2273 Kaart van de gronden langs de Middelburgse polder. [1766]
1 blad

2274 Tekening van de "overdracht in Ieper", getekend door minister 
Helleputte. Ca. 1910 (kopie van een tekening van de 14de eeuw)

1 blad

2275 Kaart van de hoeve en gronden in Petegem-aan-de-Leie, die door 
Joos Malfait en Pieter Billiet gepacht werden. [18de eeuw]

1 blad

2276 Popplegger van Moerzeke. 19de eeuw
1 stuk

2277 Kaart van de " Koninkx hoeve" met landerijen in De Klinge, 
eigendom van Alb. Moretus uit Antwerpen. 1817-1818

1 blad

2278 Kaart van de landerijen in het Zeeuws-Vlaamse Zaamslag, die 
eigendom waren van Louis Xav. Jos. Moretus. Maart 1813

1 blad

2279 Kaart van België en Nederlands Limburg. [begin 19de eeuw]
1 blad

2280 Kaart van de provincie Luxemburg. [begin 19de eeuw]
1 blad
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2281 Ets van de ingangspoort van het kasteel Everstein, opgemaakt 
door Antoon-J. Van Hoecke, en kaart van de heerlijkheid Everstein, 
opgemaakt door Sanderus. 1957, z.d.

1 kaart en 1 stuk

2282 Kadastrale perceelkaarten van Gentbrugge. 1887-1887
8 bladen

Niet raadpleegbaar

2283 Kadastrale perceelkaarten van Gentbrugge. 1900-1939
16 bladen

Niet raadpleegbaar

2284 Kadastrale perceelkaarten van Laarne, Beervelde, Gent 25ste 
afdeling (voorheen Heusden). 1876-1941

8 bladen
Niet raadpleegbaar

2285 Kadastrale perceelkaarten van Lochristi en Oostakker. 1884
3 bladen

Niet raadpleegbaar

2286 Kadastrale perceelkaarten van Desteldonk. 1852-1858
9 bladen

2287 Kadastrale perceelkaarten van Deurle. [Ong. 1840]
4 bladen

2288 " Carte hydrographique de la Flandre orientale". Kaart van de 
waterwegen van Oost-Vlaanderen, opgemaakt door M.J. Wolters. 
[Ca. 1835]

43 bladen

2289 Atlas van de kaarten die bij het landboek van Nazareth horen. 1777
10 bladen

2290 Kadastrale plannen van Aaigem en de aangrenzende gemeenten 
Mere en Bambrugge. 1828

20 bladen

2291 Kadastrale perceelkaart van de gemeente Mariakerke, opgemaakt 
door Gérard. [19de eeuw]

1 blad

2292 Kadastrale perceelkaart van Mariakerke. 19de eeuw
1 blad

2293 Kadastraal verzamelplan van Smeerebbe-Vloerzegem. 1818
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2 bladen

2294 Kaart van de wegen en de waterlopen in Zaffelare en omgeving. 
1738

1 blad

2295 Figuratieve kaart van Zaffelare, ingedeeld in 12 wijken, opgemaakt 
door D. De Bock. 1747

1 blad

2296 Kaart van de waterloop die van Oostakker naar Mendonk liep en 
uitmondde in de Zuidlede. Z.d.

1 blad

2297 Kaart van een deel van de Moervaart van de Zuidlede tot de 
Mendonkse waterloop, met aanpalende gronden in Mendonk. 1746

2 bladen

2298 Kaart van het Desteldonkvaardeken en andere, kleinere waterlopen
in Desteldonk, opgemaakt door D. De Bock. 1749

1 blad

2299 Kaart van de omgeving van het afgebroken fort Roodenhuyse. 
1751

1 blad

2300 Figuratieve kaart van Vlekkem, opgemaakt door Jan Baptiste Van 
der Massen, landmeter. 1779-1780

1 blad

2301 Figuratieve kaart van Oordegem en Smetlede, opgemaakt door 
Guillaume De Deken en Jan De Deken. 20 april 1780

2302 Kadastrale perceelkaart van Ursel, opgemaakt door Dubray, 
landmeter van het Kadaster. 10 februari 1810

1 blad

2303 Kadastrale perceelkaarten van Ursel en kadastraal verzamelplan 
van Ursel, opgemaakt door Royer, Gerard en De la Chevallerie. 
1830-1833

15 bladen

2304 Atlas van de wegen in Ursel. 1852-1857
12 bladen

2305 Kadastrale perceelkaart van Mariakerke, opgemaakt door P. Gerard.
[1814]

1 blad
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2306 Kaart van Limburg met de nieuwe grenslijn tussen België en 
Nederland, opgemaakt door C. Van Baarsel en zonen in Den Haag. 
Ca. 1839

1 blad

2307 Plan voor landhuis van Everaert de Geelhant in Beveren-Waas. 
18de eeuw

1 blad
Niet raadpleegbaar

2308 Kaart van de wijken " De Bosschaalde" en " Gemene Veld" in 
Oordegem. 19de eeuw

1 blad

2309 Kaart van de wijken " De Bosschaalde" en " Gemene Veld" in 
Oordegem. 19de eeuw

1 blad

2310 Kaart van het landgoed " te Bracx" in Vinkt en Wontergem, 
eigendom van Fr.-Phil. De Vicq, opgemaakt door J. De Deken. 1748

1 blad

2311 Figuratieve kaart van Hansbeke, opgemaakt door J. De Deken. 1744
1 blad

2312 Kaart van de Beverenbroek in Beveren-Waas, opgemaakt door 
Pieter van Landeghem. 1683

1 blad

2313 Figuratieve kaart van een deel van Maldegem. [begin 18de eeuw]
1 blad

2314 Kaart van een deel van het ambacht Assenede en van het Land van
Waas met aanduiding van de bevloeiingen door het zeewater, 
opgemaakt door J. Van Bouchaute. 1680

1 blad

2315 Kaarten van Haasdonk, opgemaakt door P. Bernaers-Baeyens in 
Zwijndrecht. 1954 (kopie van een kaart van 1773)

3 bladen

2316 Kaart van de rivier Mandel in Gottem, Grammene en Wontergem. 
[19de eeuw]

1 blad

2317 Figuratieve kaart van Haasdonk, opgemaakt door H. Joppen. 1 
september 1773 (kopie van een kaart van 1640)

1 blad
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2318 Kaartenboek van Waasmunster. [18de eeuw]
36 bladen

2319 Kadastrale perceelkaarten van Schorisse, opgemaakt door Dubray 
en Fontaine. 29 november 1809

11 bladen

2320 Atlas van Sint-Kruis-Winkel. 1758
10 bladen

2321 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
1 blad

2322 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
1 blad

2323 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
1 blad

2324 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
2 bladen

2325 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
2 bladen

2326 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
2 bladen

2327 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
2 bladen

2328 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
1 blad

2329 Kadastrale perceelkaart van Melden. 1819
1 blad

2330 Kadastrale perceelkaarten van Melden. 1819
2 bladen

2331 Kaart van de waterlopen in Melden. 1850
1 blad

2332 Kaart van de waterlopen in Melden. 1850
1 blad

2333 Kaart van de waterlopen in Melden. 1850
1 blad
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2334 Kaarten van het landgoed in Hamme langs de Durme dat 
toebehoorde aan barones Dumont. 1734

2 bladen

2335 Kaart van de loop van de Dender tussen Dendermonde en Aalst. 
1766

1 blad

2336 Kaarten van Oudegem. 1745-1910
6 bladen

2337 Kaartboek van Lebbeke, opgemaakt door Benedictus Peelman. 
1763

17 bladen

2338 Figuratieve kaart van Stekene. 17de eeuw
1 blad

Niet raadpleegbaar

2339 Kaart van de provincie Limburg, opgemaakt door C. Van Baarsel en 
zonen in Den Haag. 19 april 1839

2 bladen

2340 Kaart van de provincie Luxemburg, gedrukt door Konen in Brussel. 
19 april 1839

4 bladen

2341 " Plan d'alignement du village de Grembergen". Opmetingsplan 
van een deel van Grembergen. 6 oktober 1841

1 blad

2342 Kaart van de schorrenstreek van Grembergen. 1907
1 blad

2343 Kaart van de schorrenstreek van Grembergen. Ca. 1907
1 blad

2344 Kaart van de loop van de Schelde tussen Dendermonde en 
Baasrode, met de overstroomde polders. Z.d.

1 blad

2345 Figuratieve kaart van Lebbeke, opgemaakt door Jan Van Acoleyen. 
1713

1 blad

2346 Poppkaart van Lapscheure. Z.d.
1 blad

2347 Poppkaart van Damme. Midden 19de eeuw
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1 blad

2348 Oorlogskaart van Italië, opgemaakt door Mols-Marchal. 5 mei 1859
1 blad

2349 Kaart van het graafschap Vlaanderen, met aanduiding van de 
verschillende baljuws, opgemaakt door Robert de Vaugendy fils. 
18de eeuw

1 blad

2350 Kaart van de omgeving van Torhout, Tielt en Roeselare, opgemaakt 
door Jan de Lat uit Deventer en Jacob Keizer uit Almelo. 17de-18de 
eeuw

1 blad

2351 Kaart van Middelburg. Ca. 1550
1 blad

2352 Kaart van een wijk in Iddergem, ten westen van Denderleeuw. Z.d.
1 blad

2353 Poppkaart van Nieuwerkerken, nabij Aalst. Midden 19de eeuw
1 blad

2354 Kaart van het Scheldedepartement. 1800
1 blad

2355 Het " goed van Avennies" in Drongen, eigendom van Jan de 
Gruutere, opgemaakt door Jacques Horenbault. 1620

2356 Kaart van het bisdom van Gent, opgemaakt door A. Roothaese. 
1830

1 blad

2357 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, opgemaakt op schaal 1 op 
10.000. 1887

1 blad

2358 Kaart van eigendommen van Ferd. Aug. De Brabander in 
Oordegem, opgemaakt door Phil. Jac. Benthuys. 21 januari 1730

1 blad

2359 Poppkaart van Desteldonk. Midden 19de eeuw
1 blad

2360 Poppkaarten van Sint-Laureins. Midden 19de eeuw
2 bladen

2361 Poppkaart van Sint-Laureins. Midden 19de eeuw
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1 blad

2362 Kadastrale perceelkaart van de Beoosteredepolder in Sint-
Margriete en Sint-Jan-in-Eremo, opgemaakt door H. Raepsaet, op 
schaal 1 op 5.000. 2de helft 19de eeuw

1 blad

2363 Kadastrale perceelkaart van de Beoosteredepolder in Sint-
Margriete en Sint-Jan-in-Eremo, opgemaakt door H. Raepsaet, op 
schaal 1 op 5.000. 2de helft 19de eeuw

1 blad

2364 Kadastrale perceelkaart van de Beoosteredepolder in Sint-
Margriete en Sint-Jan-in-Eremo, opgemaakt door H. Raepsaet, op 
schaal 1 op 5.000. 2de helft 19de eeuw

1 blad

2365 Kadastrale perceelkaart van Ede in Nederland, met de 
Beoosteredepolder (Vier Maten Watering). Midden 19de eeuw

1 blad

2366 Kadastrale perceelkaart van Adegem. 1838
1 blad

2367 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Jan-in-Eremo. Z.d.
2 bladen

2368 Kadastrale perceelkaart van Sint-Jan-in-Eremo. Z.d.
1 blad

2369 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
3 bladen

2370 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
3 bladen

2371 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
3 bladen

2372 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
4 bladen

2373 Kadastrale perceelkaart van Adegem, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. 1830

1 blad

2374 Kadastrale perceelkaart van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
1 blad
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2375 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
3 bladen

2376 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
4 bladen

2377 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
3 bladen

2378 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. Z.d.
4 bladen

2379 Kadastrale perceelkaart van Maldegem. 1883
1 blad

2380 Kadastrale perceelkaart van Maldegem. 1883
1 blad

2381 Kadastrale perceelkaart van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
1 blad

2382 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
3 bladen

2383 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
4 bladen

2384 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
3 bladen

2385 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
4 bladen

2386 Kadastrale perceelkaart van Sint-Jan-in-Eremo. 1830
1 blad

2387 Het goed " Te Beke" in Waasmunster, opgemaakt door Van 
Landeghem. 1690

1 blad

2388 Kaart van de heerlijkheden " Spaerrelaertiend" en " 
Paddeschoottiend" in Belsele, opgemaakt door Van Landeghem. 
[18de eeuw]

1 blad

2389 Kaart van een deel van Drongen, opgemaakt door Mat. Cocquyt uit 
Merendree. 12 januari 1724

1 blad
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2390 Plan en tekeningen van de nieuwe pastorie in Waasmunster. 18de 
eeuw

14 bladen

2391 Popplegger van Oosteeklo. 19de eeuw
1 stuk

2392 Popplegger van Lembeke. 19de eeuw
1 stuk

2393 Wegen- en afstandenkaart van de negen departementen, 
opgemaakt door Ch. Oudiette. 1800

1 blad

2394 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in Heusden, die 
toebehoorden aan weduwe du Bois Codde en kinderen, opgemaakt 
door Ph.J. Benthuys. 1728

1 blad

2395 Kaart van de onroerende goederen in Heusden, die eigendom 
waren van de Gentse fabrikant Achiel Dutry-Massy. 1902

1 blad

2396 Kaart van de omgeving tussen de Aalmeersstraat en de Holstraat 
in Heusden. 19de eeuw

1 blad

2397 Kaart van de kerk en het kerkhof van Maldegem, met de 
aanpalende straten en hoeves, opgemaakt door Daneel Roelandts. 
1692-1693

1 blad

2398 Plannen van de gevelmuur van het kerkhof van Maldegem. 1752
2 bladen

2399 Plan van de kerk van Maldegem, met een ontwerp voor een 
uitbreiding. 23 juni 1777

1 blad

2400 Kaartboek van de Noordbroekwatering in Maldegem, Adegem en 
Sint-Laureins. 1835

23 bladen

2401 Kaart van verschillende landerijen in Dikkelvenne. Eind 17de eeuw
1 blad

Niet raadpleegbaar

2402 " Nieuwe caerte der diocese des bisdoms van Gend verdeelt in een
aertspriesterdom en seven dekeneyen met de onderhoorige 
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prochien, de wijcken, de succursale ende locale capellen van elke 
prochie mitsgaders de patroonen, de tiende heffers, de 
zielbestierders ende den nombre der zielen conforme het renvoy". 
Kaart van het bisdom van Gent met de dekenijen en de parochies, 
opgemaakt door L. De Vreese. 1789

1 blad

2403 Popplegger van Laarne. Midden 19de eeuw
1 blad

2404 Figuratieve kaart van de nieuw bedijkte of te bedijken polders rond 
de plaats ter Piet tussen Watervliet, Biervliet, Philippine en 
Boekhoute. 1615

1 blad

2405 Kaart van het Scheldedepartement met de indeling in vier 
arrondissementen, in kantons, in vredegerechten en met 
aanduiding van de gemeenten en gehuchten, opgemaakt door G. 
Goethals. 1809

1 blad

2406 Kaarten van en over Lembeke. Z.d.
15 bladen

2407 Kaart van de weg van Kluizen naar Gent. Z.d.
1 blad

2408 Oorlogskaart van de Balkan, uitgegeven door Heins in Gent. 
Oktober 1912

1 blad

2409 Kaart met drie perceelplannen. Z.d.
1 blad

2410 Ontwerp van het vissersdok in Blankenberge, opgemaakt door H. 
Pulinx. 14 november 1765

1 blad

2411 Kadastrale perceelkaart van de wijk Moerhuis in Maldegem. 30 
januari 1883

1 blad

2412 Kadastrale perceelkaart van een deel van Maldegem. 17 december 
1926

1 blad

2413 Panoramisch zicht van de stad Gent, gedrukt door de firma N. 
Heins uit Gent. Z.d.

1 blad
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2414 Ontwerp van een houtsnede. Z.d.
1 blad

2415 Kaart van België, uitgegeven door R. Dosseray uit Sint-Gillis. 1914
1 blad

2416 Kaart van Ninove, opgemaakt door De Rouck Armand, tekenaar bij 
het Kadaster. 1 januari 1951

1 blad

2417 Kaarten van de parochiekerk van Zele, met twee "huidige staten" 
van de kerktoren en de gevel aan de westzijde. 1906-1909

3 bladen

2418 Perceelkaart van Gent en omliggende gebieden, opgemaakt door P.
Gerard, inspecteur van het Kadaster, op schaal 1 op 2.500, 
gegraveerd door V. Corvillain. Z.d.

1 blad

2419 Poppkaart van Drongen, opgemaakt op schaal 1 op 5.000. [midden 
19de eeuw]

1 blad

2420 Plan van het gemeentehuis van Zaffelare, opgemaakt door 
bouwmeester Vanmaecke P. 1867

1 blad

2421 Kaarten van het karmelietenklooster in Brugge, met de omliggende
straten en huizen. Ca. 1634

2 bladen

2422 Kaarten die het noorden van het graafschap Vlaanderen en/of 
Zeeland anno 1274 weergeven. Z.d.

12 bladen

2423 Kaart van Sluis, met het plan van de versterkingswerken en de 
omliggende polders, opgemaakt door J.B.E. Barnstadt. 1754

1 blad

2424 Kaart van de polderstreek in de omgeving van Biervliet en 
IJzendijke, opgemaakt door onder meer Pieter Gilissen. 1620-1630

1 blad

2425 Kaart van de plaats waar een schip strandde, ten oosten van 
Knokke, opgemaakt door Frans Verplancke en Jac. Looteyns. 1715

1 blad

2426 Perceelkaart van een hoeve in Cadzand, opgemaakt door Jacob de 
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Hulle. 30 maart 1790
1 blad

2427 Kaart van de waterwegen en kreken tussen Walcheren en Zuid-
Beveland, opgemaakt door H. Seny. 1794 (kopie van een kopie van 
een kaart van 1568)

1 blad

2428 Kaart van IJzendijke en Biervliet, met de omliggende polders, 
opgemaakt door J.J. Klence. 1775

1 blad

2429 Kaart van de polderstreek tussen Aardenburg en de Braakman. Z.d.
1 blad

2430 Kaart van het graafschap Vlaanderen, opgemaakt door F.L. 
Güssefeld. 1795

1 blad

2431 Kaart van het oostelijk deel van het graafschap Vlaanderen, 
opgemaakt door Nicolaus Visscher in Amsterdam. Z.d.

1 blad

2432 Kaart van België, opgemaakt op schaal 1 op 300.000, gedrukt door 
het Etablissement Géographiqueuit Brussel. Z.d.

1 blad

2433 Plan van het kasteel van Liedekerke en de omliggende gebouwen. 
1723

1 blad

2434 Kaart van landerijen in Cadzand. Z.d.
1 blad

2435 Kaart van de onroerende eigendommen in Waarschoot en Eeklo, 
die eigendom waren van het klooster van de Gentse cellebroeders. 
1767

1 blad

2436 Plan van onroerende goederen in Poeke en van vorstelijke 
domeinen in Poeke, opgemaakt door A. Deplancke. 1680

1 blad

2437 Kaart van de Ottergemse Dries in Gent. Z.d.
1 blad

2438 Kaart van het kerkhof van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Sint-
Pieters. Z.d.

1 blad
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2439 Kaart met de afstanden van een weg. Z.d.
1 blad

2440 Kaart van de verdedigingswerken langs een waterloop. Z.d.
1 blad

2441 Kaart van de ligging van de met veepest besmette hoeve van de 
kinderen van Jozef Plancquaert in Heestert. 1772

1 blad

2442 Kaart van de Donaulanden, opgemaakt door Reimier en Josua 
Ottens in Amsterdam. Z.d.

1 blad

2443 Kaart van de Zeventien Provinciën, opgemaakt door Spanoghe in 
Antwerpen. 18de eeuw

1 blad

2444 Wegenplan met ontwerp van nieuwe wegen op de grens van de 
kasselrij van de Oudburg en de kasselrij van Oudenaarde. Z.d.

1 blad

2445 Poppkaart van Bachte nabij Deinze. Z.d.
1 blad

2446 Kadastrale perceelkaarten van Maldegem. Z.d.
32 bladen

2447 Kadastrale perceelkaarten van Oostwinkel. Z.d.
3 bladen

2448 Kadastrale perceelkaarten van Kalken, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. [19de eeuw]

9 bladen

2449 Kaarten van de onbevaarbare waterlopen per wijk in Kalken. Z.d.
4 bladen

2450 Kaarten van de onbevaarbare waterlopen per wijk in Kalken. Z.d.
4 bladen

2451 " Atlas des Villes de la Belgique au 16de siècle. Plans du géographe
Jacques de Deventer exécutés sur les ordres de Charles-Quint et 
de Philippe II." Atlas van de steden van België, opgemaakt door 
Deventer, uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut, 
opgemaakt door uitgevers C. Reulens, E. Ouverleaux en J. Van den 
Gheyen. Z.d.

23 stukken
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2452 Kaart van de dorpskern van Drongen, opgemaakt door M. Cocquit. 
12 januari 1724

1 blad

2453 Kaart van de ingedijkte gronden van de abdij van Drongen aan de 
grensscheiding tussen het Land van Waas en Hulsterambacht bij 
het fort de Verboom. 1714

1 blad

2454 Kaart van de bezittingen van de abdij van Drongen langs de 
zeedijken in het ambacht Hulst. 1575

1 blad

2455 Kaart van de bezittingen van de abdij van Drongen in het ambacht 
Hulst. 17de eeuw

1 blad

2456 Kaart van de bezittingen van de abdij van Drongen in het Land van 
Waas. 18de eeuw

1 blad

2457 Tiendenkaart van de onroerende goederen in de heerlijkheid 
Gravenstalle in Lokeren waarover de abdij van Drongen het recht 
had. 1781

1 blad

2458 Plan van de aanleg van de steenweg van Boekhoute naar Ertvelde. 
1846

1 blad

2459 Plan van de aanleg van de verlenging van de steenweg van 
Boekhoute naar Ertvelde en Gent. 1846

1 blad

2460 Kadastrale plannen van Boekhoute, opgemaakt door landmeter J.L. 
Gilta, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

10 bladen

2461 Topografische kaart van Oost-Vlaanderen, opgemaakt door de 
inspecteur van het Kadaster, op schaal 1 op 80.000. [Tussen 1831 
en 1865]

2 bladen

2462 Topografische kaart met aanduiding van de geplande spoorlijn van 
Watervliet naar Kaprijke en van Philippine naar Boekhoute, 
opgemaakt schaal 1 op 20.000. 1871

1 blad
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2463 Kaarten van de grenslijn tussen Belgische en Nederlandse 
gemeenten, zoals die in de Conventie van Den Haag van 5 
november 1842 werd afgebakend. 1842

7 bladen

2464 Plan van Ertvelde. 1885
1 blad

2465 Plan van de kerk van Ertvelde. 1881
1 blad

2466 Plan met het binnenzicht van de kerk van Ertvelde. 1881
1 blad

2467 Kaart van Zele, opgemaakt door landmeter Meirsman. 1669
1 blad

2468 Kadastrale plannen van Baasrode, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. Z.d.

8 bladen

2469 " Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire". Kadastraal 
verzamelplan van Baasrode, opgemaakt door landmeter Boutique, 
op schaal 1 op 10.000. 1816

1 blad

2470 Plan met het project van de gemeentelijke jongerenschool van 
Baasrode, opgemaakt door architect E. Bouwens, op schaal 1 op 
10.000. 1877

1 blad

2471 Kaart met de gemeentegrenzen van Boekhoute. Z.d.
1 blad

2472 " Plan d'assemblage de la commune de Lembeke". Kadastraal 
verzamelplan van Lembeke. 1886

1 blad
Niet raadpleegbaar

2473 Plan van de " papeteries de l'Escaut" van Gentbrugge, opgemaakt 
door architect F. Barbaix, op schaal 1 op 2.000. 1950

1 blad

2474 Kadastrale perceelkaart van Moerbeke-Waas, opgemaakt door E. 
Peeters, landmeter van het Kadaster, op schaal 1 op 12.500. 1880

1 blad

2475 Plannen van Moerbeke-Waas, opgemaakt op schaal 1 op 10.000. 
1944 en 1951
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2 bladen

2476 Plan van percelen sparrenbossen in Moerbeke-Waas, opgemaakt op
schaal 1 op 5.000. Z.d.

1 blad

2477 Plannen van straten in Moerbeke-Waas. Z.d.
4 bladen

2478 Plan van de gemeenteschool van Moerbeke-Waas, opgemaakt op 
schaal 1 op 100. 1857

1 blad

2479 Plan van de gemeenteschool in de Kruisstraat van Moerbeke-Waas, 
opgemaakt door de Perre-Montigny, bouwkundige. 1869

1 blad

2480 Plan van de gemeentelijke meisjesschool van Moerbeke-Waas, 
opgemaakt op schaal 1 op 100. 1860

1 blad

2481 Plan van de gemeentelijke gevangenis van Moerbeke-Koewacht, 
opgemaakt op schaal 1 op 50. Z.d.

1 blad

2482 Plannen van een project van een gemeentelijk werkhuis-weverij in 
Moerbeke-Waas, opgemaakt op schaal 1 op 50. 1848

2 bladen

2483 Plannen van de optrekking van de Savooibrug over de Damvaart in 
Moerbeke-Waas, opgemaakt op schaal 1 op 50. Z.d.

2 bladen

2484 Plan van een project voor de heropbouw van een brug met twee 
brugbogen op de weg van Eksaarde naar Moerbeke, opgemaakt op 
schaal 1 op 50. 1853

1 blad

2485 Plan van de Keerdam in het gehucht het Oostvaardeken in 
Moerbeke-Waas. 1774

1 blad

2486 Plan van een project van een brug over de Schelde tussen 
Antwerpen en het Vlaams Hoofd, opgemaakt door O. Gerardot de 
Sermoise, burgerlijk ingenieur. 1866

1 blad

2487 Stafkaarten van België, gedrukt door het Duitse leger. 1949
8 bladen
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2488 Stafkaarten van het Frans-Belgische grensgebied, gedrukt door het 
Franse nationaal geografisch instituut, opgemaakt op schaal 1 op 
25.000. Juli 1955-oktober 1961

28 bladen

2489 Stafkaarten van het Groothertogdom Luxemburg, gedrukt door het 
Franse nationaal geografisch instituut, opgemaakt op schaal 1 op 
25.000. Januari 1955

6 bladen

2490 Stafkaarten van Frankrijk en België, opgemaakt door the War 
Office, op schaal 1 op 25.000. 1944-1951

157 bladen

2491 Stafkaarten van België, gedrukt door het Militair Geografisch 
Instituut, opgemaakt op schaal 1 op 200.000. 1957

6 bladen

2492 Stafkaarten van België, gedrukt door het Militair Geografisch 
Instituut, opgemaakt op schaal 1 op 100.000. 1955

24 bladen en 1 stuk

2493 Stafkaarten van België, gedrukt door het Militair Geografisch 
Instituut, opgemaakt op schaal 1 op 50.000. 1954

73 bladen en 1 stuk

2494 Kaart van gronden in Watervliet en Boekhoute, opgemaakt door de 
landmeters C.J. Doude en Jan Symonssen. Eind 17de eeuw

1 blad

2495 Kaart van het Bisdom Terwaan, opgemaakt op schaal 1 op 200.000 
1907

1 blad

2496 Stafkaarten van de gemeente Bassevelde, opgemaakt op schaal 1 
op 10.000. 1932

5 bladen

2497 Kaart van de Barbarapolder in de polderstreek van Watervliet, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. Z.d.

3 bladen

2498 Kaart van de Brandkreekpolder in de omgeving van Watervliet, 
Waterland-Oudeman en Sint-Margriete, opgemaakt door landmeter
H. Raepsaet. 1896

1 blad

2499 Kaart van de Sint-Annapolder nabij Watervliet, opgemaakt op 
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schaal 1 op 2.500. Z.d.
1 blad

2500 Plannen van de afwateringssluizen van de Oostpolder, de 
Mariapolder en de Generale Vrije Polders. 1857

3 bladen

2501 Ontwerp van een affiche van een openbare verkoop van hoeves 
met landerijen in Waterland-Oudeman, voor de notarissen Bekaert 
en Vandenstaepele. Z.d.

1 blad

2502 Oorlogskaart van de omgeving van Antwerpen, opgemaakt door de
broers Diedericks in Amsterdam. 1833

1 blad

2503 Afstandenkaart van de provincie Antwerpen, opgemaakt door 
landmeter J. Andries. 1886

1 blad
Niet raadpleegbaar

2504 Figuratieve kaart van de Grote Heirnis en de Kleine Heirnis in Gent. 
1574

1 blad

2505 Figuratieve kaart van het goed " den zelveren bergh" in Nazareth, 
eigendom van de paters augustijnen in Gent, opgemaakt door 
Pieter Van Thuyne. 1624

1 blad

2506 Kaart van de goederen in Bevere nabij Oudenaarde en in Eine, 
eigendommen van Ch. A. Van der Meere en eertijds deel uitmakend
van het " klein majoraat", opgemaakt door landmeter Désiré Van 
Huffel. 1814

1 blad

2507 Wapenkaart van de familie Tries en verwanten. Ca. 1600

2508 Wapenkaart van de familie de la Kethulle. Ca. 1620
1 blad

2509 Plattegrond van het kartuizerklooster van Gent. 1652
1 blad

2510 Kaart van de " Heerlijkheid der Kartuizers" buiten de Brugse poort 
in de Gentse wijk Rooigem, toebehorend aan het kartuizerklooster 
Koningsdal van Gent, opgemaakt door Pieter Van der Meeren, 
gezworen landmeter. 1635

1 blad
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2511 Kaarten van de onroerende goederen in Vurste, in eigendom van 
het kartuizersklooster Koningsdal van Gent, opgemaakt door 
Carolus Benthuys, gezworen landmeter. 1747

2 bladen

2512 Verzamelkaart van Mere, met aanduiding van de bezittingen van 
het kartuizersklooster Koningsdal in Gent, opgemaakt door Carolus 
Benthuys, gezworen landmeter. 1748

1 blad

2513 Perceelkaarten van Mere, afkomstig uit de legger van onroerende 
goederen van het kartuizersklooster Koningsdal in Gent. [1748]

10 bladen

2514 Kaart van de onroerende goederen in Kanegem en in Aarsele, in 
eigendom van het kartuizerklooster Koningsdal van Gent, 
opgemaakt door landmeter Carolus Benthuys. 1749

1 blad

2515 Kaart van de onroerende goederen in Loppem en in Zedelgem, in 
eigendom van het kartuizerklooster Koningsdal van Gent, 
opgemaakt door Anchelmus Verfaille. 1712

1 blad

2516 Kaart van de onroerende goederen in Loppem en in Zedelgem, in 
eigendom van kartuizerklooster Koningsdal van Gent, opgemaakt 
door landmeter Frans Luytens. 1766

1 blad

2517 Kaart van de onroerende goederen in Denderwindeke, in eigendom 
van het kartuizerklooster Koningsdal van Gent. 1749

1 blad

2518 Kaart van de tienden van Mere en Haaltert, waarover het 
kartuizerklooster Koningsdal van Gent het recht had, opgemaakt 
door landmeter Carolus Benthuys. 1749

1 blad

2519 Kaart van de onroerende goederen in Oosterzele, in eigendom van 
het kartuizerklooster Koningsdal van Gent, opgemaakt door 
landmeter C. De Deken. 1755

1 blad

2520 Kaart van de onroerende goederen in Oosterzele, Westrem en 
Bavegem, in eigendom van het kartuizerklooster Koningsdal van 
Gent, opgemaakt door landmeter G. De Deken. 1755

1 blad
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2521 Kaart van de onroerende goederen in Drongen, in eigendom van 
het kartuizerklooster Koningsdal van Gent, opgemaakt door 
Deckes.

2522 Kaart van de onroerende goederen in Erembodegem en Welle, in 
eigendom van het Sint-Margrietklooster Groenenbriel in Gent, 
opgemaakt door landmeter Martinus Mottaers. 1702

1 blad

2523 Kaart van de onroerende goederen in Erembodegem en Welle, in 
eigendom van het Sint-Margrietklooster Groenenbriel in Gent, 
opgemaakt door landmeter Philips Dedyn. 1622

1 blad

2524 Kaarten en kaartfragmenten van de onroerende goederen in onder 
meer Zevergem en Drongen, eigendom van het Gentse Rijke 
Gasthuis. 18de eeuw

4 bladen

2525 Kaart van de onroerende goederen in Sint-Goriks-Oudenhove, in 
eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Philips
de Dyn. 1624

1 blad

2526 Kaart van de onroerende goederen in Sint-Goriks-Oudenhove, in 
eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door 
Philippus Jacobus Benthuys. 1723 Afkomstig uit het archief van het 
bisdom van Gent, nr. B 31, p. 1016.

1 blad

2527 Kaarten van de onroerende goederen in Leeuwergem, Elene en 
Balegem, in eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, 
opgemaakt door Philippus Jacobus Benthuys. 1723

2 bladen

2528 Kaarten van de onroerende goederen in het gehucht Ertbuer in 
Wetteren, in eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, 
opgemaakt door Philippus Jacobus Benthuys. 1725

2 bladen

2529 Kaarten van landgoederen in Sint-Lievens-Esse en Breivelde, 
opgemaakt door Philippus Jacobus Benthuys. 1723

2 bladen

2530 Kaart van de onroerende goederen in Wetteren, in eigendom van 
de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Philippus Jacobus 
Benthuys. 1734

1 blad
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2531 Kaart van de onroerende goederen in Bambrugge, in eigendom van
de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Carolus Benthuys. 
1739

1 blad

2532 Kaarten van de tienden in het gehucht Melhoek in Heusden, in 
eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door 
Philippus Jacobus Benthuys. 1732

2 bladen

2533 Kaart van de onroerende goederen in Sint-Lievens-Esse en 
Grotenberge, in eigendom van de Nieuwenbosabdij in Gent, 
opgemaakt door Jan de Cooman en Joos de Cooman. 1669

1 blad

2534 Kaarten van de onroerende goederen in Overmere, in eigendom 
van de Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Philippus 
Jacobus Benthuys. Z.d.

2 bladen

2535 Kaart van landerijen in Bambrugge, in eigendom van de 
Nieuwenbosabdij in Gent. 18de eeuw

1 blad

2536 Kaarten van de onroerende goederen in Mere, in eigendom van de 
Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Carolus Benthuys. 1739

2 bladen

2537 Kaart van de onroerende goederen in Kalken, in eigendom van de 
Nieuwenbosabdij in Gent, opgemaakt door Pieter Van Ackere. 1636

1 blad en 1 stuk

2538 Kaarten van de onroerende goederen in Boekhoute, in eigendom 
van de Nieuwenbosabdij in Gent. 1693 en 1743

2 bladen

2539 Kaarten van de onroerende goederen in Heusden, in eigendom van 
de Nieuwenbosabdij in Gent. Ca. 1680

3 bladen

2540 Kaarten van de onroerende goederen in Sint-Niklaas, in eigendom 
van de Nieuwenbosabdij in Gent. Z.d.

3 bladen

2541 Kaarten van de rechttrekking van de Nederschelde door het 
domein van het kloostergebouw van de Nieuwenbosabdij in Gent. 
Ca.1751

5 bladen
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2542 Kaarten van de onroerende goederen in Heusden, in eigendom van 
de Nieuwenbosabdij in Gent. 17de-18de eeuw

5 bladen

2543 Kaart van de onroerende goederen in Drongen, in eigendom van 
het kartuizerklooster Koningsdal van Gent, opgemaakt door C. De 
Deken. Z.d.

1 blad

2544 Kadastrale verzamelkaart van Gottem, opgemaakt door landmeter 
Franssen. 1822

1 blad

2545 Kaart met landgoederen in Bevere nabij Oudenaarde en in Eine, die
eigendom waren van Ch.A. Van der Meere, opgemaakt door 
landmeter H.D. Van Huffel. 1819

1 blad

2546 Kaart van de goederen in Bevere nabij Oudenaarde en Eine, die 
samen de heerlijkheid Bruwaan uitmaakten en eigendom waren 
van Joseph Charles Van der Meere. 1762

1 blad

2547 Kaart van de onroerende goederen van de heerlijkheid Craenevelde
in Eine, eigendom van Jacques Unifrius Van der Meere, opgemaakt 
door landmeter E. Van der Straeten. 1779

1 blad

2548 Kaart van de tienden in Wezembeek-Oppem, opgemaakt door 
landmeter C.J. Everaert. 1772

1 blad

2549 Plans van het kasteel van de heerlijkheid van Golzinnes nabij 
Namen. [18de eeuw]

12 bladen

2550 Duitse stafkaart van Melle, opgemaakt op schaal 1 op 25.000. 1924
1 blad

2551 " Atlas historique de la France." Atlas van Frankrijk, opgemaakt 
door A. Longnon in Parijs. Na 1887

14 bladen

2552 Grondplan van het hotel Vander Haeghen in de Veldstraat in Gent, 
opgemaakt door architect A. Vandewalle, op schaal 1 op 100. 20 
september 1951

1 blad

2553 Figuratieve kaart van een pachtgoed in Bassevelde, toebehorend 
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aan de Leprozerie en de abdij het Rijke Gasthuis in Gent, 
opgemaakt door landmeter J. van Bouchaute. 1675

1 blad

2554 Kaart van de onroerende goederen in Bassevelde, eigendom van 
het Gentse het Rijke Gasthuis, opgemaakt door landmeter G. 
Pauwels. 1728

1 blad

2555 Perceelkaart van meersen buiten de Brugse Poort in de Gentse wijk
Bourgoyen, eigendom van het Gentse het Rijke Gasthuis. 1729

1 blad

2556 Figuratieve kaart van de heerlijkheid Sint-Pieters-Desselgem in 
Deerlijk, met onder meer de (onder)lenen van het leefhof van de 
Sint-Pietersabdij te Gent en de cijnsgronden van de meierij, 
opgemaakt door J. De Coster, landmeter en notaris.

2557 Kaart van het bisdom van Gent met de indeling in decanaten 
tijdens de Franse tijd. Z.d.

1 blad
Niet raadpleegbaar

2558 Kadastraal plan van Eeklo en deelgemeente Balgerhoeke, met 
delen van Adegem en Sint-Laureins, en een voorstel van inplanting 
van een nieuw kerkgebouw, opgemaakt door landmeter A. 
Janssens. 1899

1 blad
Niet raadpleegbaar

2559 Figuratieve kaart van de heerlijkheid Zwijnaarde, die toebehoorde 
aan de Gentse Sint-Pietersabdij. [1773] (kopie van een kaart van 
1683)

1 blad

2560 Perceelkaart van het noordoosten van het huidige Ertvelde tussen 
de Sassevaart in Rieme en de " motte van ter Loven" nabij de 
Zelzaatse wijk Callemansputte. 1754

1 blad

2561 Grondplan van het genationaliseerde klooster van Bethanië in 
Brugge, getekend op verzoek van de beheerder P.L. Marechal, 
opgemaakt door H. Lammeize. 1785

1 blad

2562 Figuratieve perceelkaart van de goederen van de kapelanie van de 
Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in Gent, die het zogenaamde " 
Buyckgoed" vormden, opgemaakt door landmeter Adriaan François 
Benthuys. 1776
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1 blad

2563 Perceelkaart van de " Cijns van Rostenne" in Sommière nabij 
Dinant, opgemaakt door landmeter François Gilson. 1740

1 blad

2564 Figuratieve kaart van gronden in het ambacht en de heerlijkheid 
Boekhoute, die eigendom waren van het Rijke Gasthuis in Gent, 
opgemaakt door landmeter Frans Beeckmans. 1670

1 blad

2565 Perceelkaart van onroerende goederen in Bassevelde en Kaprijke, 
in eigendom van het Rijke Gasthuis in Gent, opgemaakt door G. 
Pauwels. 1728

1 blad

2566 Perceelkaart van landgoederen in Landegem en Vosselare, 
eigendom van het Rijke Gasthuis in Gent. 1729

1 blad

2567 Figuratief perceelplan van een landgoed dat verdeeld werd tussen 
de abdij van het Rijke Gasthuis in Gent en Adrianne Françoise van 
Brouckhorst van Vliet, opgemaakt door Pieter Urbanus. 1661

1 blad

2568 Figuratieve perceelkaart van onroerende goederen in de Bosstraat 
in Drongen, in eigendom van het Rijke Gasthuis in Gent. 1729

1 blad

2569 Figuratieve perceelkaart van twee hoeves in de plaats " Het 
Hoexken" in Zomergem, in eigendom van het Rijke Gasthuis in 
Gent, opgemaakt door landmeter L.V. Ghelder. 1683

1 blad

2570 Perceelkaart van een meersgebied buiten de Muidepoort in Gent, 
dat toebehoorde aan het Rijke Gasthuis in Gent, opgemaakt door 
landmeter J. Van Bouchaute. 1675

1 blad

2571 Perceelkaart van een meersgebied in Wondelgem, in eigendom van
het Rijke Gasthuis, opgemaakt door landmeter J. Van Bouchaute. 
1676

1 blad

2572 Figuratieve perceelkaart van een hoeve in Lotenhulle, die 
eigendom was van Charles Van Loock, opgemaakt door landmeter 
Pieter Van der Vennet. 1689

1 blad



284 Kaarten

2573 Perceelplan van een landgoed dat aan de noordelijke oever van de 
Schelde lag, en eigendom was van de Gentse Sint-Pietersabdij en 
van baljuw De Vreese in Destelbergen, opgemaakt door landmeter 
L. De Vreese. 1789

1 blad

2574 Figuratieve perceelkaart van onroerende goederen in Sint-Gillis-
Waas. 1564

1 blad

2575 Perceelkaart van de onroerende goederen in de Kleine Boompolder 
nabij Sint-Laureins en het Nederlandse Sint-Kruis, langs de Sint-
Pietersdijk en de Molenstraat, in eigendom van het Sint-
Baafskapittel in Gent en van M. Sonneville, opgemaakt door 
landmeter A. Blankamer. 1774

1 blad

2576 Figuratieve perceelkaart van een hofstede in Bassevelde, in 
eigendom van het Sint-Bernardusklooster van Gent, opgemaakt 
door landmeter J. Dubosch. 1667

1 blad

2577 Figuratieve kaart van landerijen in Sint-Martens-Latem en Nazareth,
die toebehoorden aan het Gentse Sint-Baafskapittel. 17de eeuw

1 blad

2578 Kaart van de polderstreek tussen Sluis, Aardenburg, Watervliet en 
Schoondijke. 17de eeuw

1 blad

2579 Kaart van de verdonken landen van Sluis tot Philippine, opgemaakt 
door Lieven de Meyer. 1649

1 blad

2580 Figuratieve kaart van de heerlijkheid Wattrelos in Rijsel, in 
eigendom van het bisdom van Gent en het Sint-Baafskapittel van 
Gent, opgemaakt door Simon Boeuf. Z.d.

1 blad

2581 Kaart van de nieuw ingedijkte polders tussen Sluis, Aardenburg, 
Biervliet en de Westerschelde, opgemaakt door Johan de Pau. 1675

1 blad

2582 Kaart van de polders van Stoppeldijk op de grens van het ambacht 
Hulst en het ambacht Axel, opgemaakt door D.W. Hattinga. 1774

1 blad

2583 Kaart van de grens tussen de stad Gent en de Gentse Sint-
Baafsheerlijkheid, opgemaakt door Carolus Benthuys. 1769
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1 blad

2584 Kaart van de Beoosteredepolder. 1760 (kopie van een kopie van 
een kaart van 1690)

1 blad

2585 Kaart van de verdronken landen in het gebied tussen Sluis en 
Middelburg tot IJzendijke, Boekhoute en Philippine. 1649

1 blad

2586 Verzameling ingebonden gravures van kerkelijke bouwwerken, 
burgelijke gebouwen, en plannen van militaire vestingen. Z.d.

153 bladen

2587 Figuratieve kaart van landerijen in Heldergem en Kerksken, langs 
de weg van Aalst naar Geraardsbergen, in eigendom van de 
voormalige kerkfabriek van de Gentse Sint-Baafskerk, opgemaakt 
door landmeter F. De Deken. 1792

1 blad

2588 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in Aspelare, 
Drongen en Sint-Martens-Latem, in eigendom van de gezamenlijke 
kapelanijen van de Gentse Sint-Baafskerk, opgemaakt door Daniël 
Clement. 1760

1 blad

2589 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in Merelbeke, in 
eigendom van de kapelanijen van de Gentse Sint-Baafskerk, 
opgemaakt door Carolus Benthuys. 1795

1 blad

2590 Figuratieve kaart van het goed " Baven Avond" in het Zeeuws-
Vlaamse Beoostenblijde, in eigendom van de achtste kapelanij van 
de Gentse Sint-Baafskerk. [1574?]

1 blad

2591 Kadastrale atlas van de gemeente Olsene. 19de eeuw
5 bladen

2592 Figuratieve kaart van de bosgronden in Maldegem en Middelburg, 
in eigendom van de heren van de Gentse Sint-Baafsabdij, 
opgemaakt door landmeter Franchois Lobberecht. 1680

1 blad

2593 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in het Antwerpse 
Boechout en Hove, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel. 
17de eeuw

1 blad
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2594 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in het Antwerpse 
Boechout, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel. 17de-
18de eeuw

1 blad

2595 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in het Antwerpse 
Boechout en Hove, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel, 
opgemaakt door G. De Deken. 1750

1 blad

2596 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in het Antwerpse 
Kontich en Boechout, in eigendom van het Gentse Sint-
Baafskapittel, opgemaakt door G. De Deken. 1750

1 blad

2597 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in het Antwerpse 
Wilrijk, Kiel en Hoboken, in eigendom van het Gentse Sint-
Baafskapittel. Begin 18de eeuw

1 blad

2598 "Historische" kaart met de steden, kerken en kloosters van 
noordelijk Vlaanderen en Zeeland, met de grote overstroming van 
980. Z.d.

1 blad

2599 Figuratieve kaart van de stad Sluis met de omliggende staatse 
forten, de inhammen en het schorrengebied van Heist en Damme 
tot Vlissingen en Biervliet. Eind 16de-begin 17de eeuw

1 blad

2600 Figuratieve kaart van de verdonken polderstreek, tussen 
Aardenburg, Philippine en Schoondijke. 1643 (kopie van een kaart 
van 1622)

1 blad

2601 Spaanse kaart van het Oost-Vrije van Brugge, met het gebied 
tussen Stalhille, IJzendijke, Oostwinkel en het Bulskampveld. 17de 
eeuw

1 blad

2602 Kaart van de polders tussen Oostburg en Peerboom. Eerste kwart 
17de eeuw

1 blad

2603 Figuratieve kaart van het graafschap Middelburg nabij Maldegem, 
met de kerkelijke indeling in het gebied van Moerbeke en 
Middelburg, en het Statengebied, opgemaakt door F. Boudins. 1660

1 blad
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2604 Perceelkaart van de gronden van de Stiershoek in de parochie van 
Heile, opgemaakt door Jan Sappart. 1661

1 blad

2605 Figuratieve kaart van de schorren in het Lapscheure gat nabij 
Bewesterede, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel, 
opgemaakt door Johan Bybau. 1769

1 blad

2606 Kaart van de Mariapolder of Kraaienpolder in het Lapscheuregat, 
tussen de stad Sluis en het fort van Sint-Donaas, eigendom van het
Gentse Sint-Baafskapittel, opgemaakt door Jacobus Bybau. 1780

1 blad

2607 Figuratieve kaart van het Land van Cadzand. Midden 16de eeuw
1 blad

2608 Figuratieve kaart van de Generale Watering van Cadzand met de 
polders die ervan afhingen, gemaakt in verband met de tienden 
van de Sint-Baafsabdij, opgemaakt door Johan de Pau. 1667

1 blad

2609 Figuratieve kaart van de watering van Cadzand met de polders die 
ervan afhingen, opgemaakt door Johan Bybau. 1789 (kopie van een
kopie van een kaart van 1667)

1 blad

2610 Kaart van Wulpen, Oostvliet, Nieuwvliet en de polderstreek rond 
het Zwarte Gat. 16de eeuw

1 blad

2611 Figuratieve kaart van de Wulpse polder, met de parochies Wulpen, 
Breskens en Nieuwvliet, opgemaakt door landmeters Pieter 
Gillissen en Jacop Pieterssen. 1637

1 blad

2612 Perceelkaart van de polder van Tienderd en van de Zwarte Polder, 
ten oosten van Cadzand. 18de eeuw

1 blad

2613 Perceelkaart van een hoeve langs de Maagdenweg in de 
Isabellapolder, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel, 
opgemaakt door Franciscus Van Damme. 1782 (kopie van een kaart
van 1775)

1 blad

2614 Kaart van de schorrenstreek tussen het kanaal "Coxye" en de 
zeedijk van de Isabellapolder, die gedeeltelijk eigendom was van 
het Gentse Sint-Baafskapittel en gedeeltelijk eigendom was van 
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Jacob Boogaard, opgemaakt door Adriaan Blaukamer. 1759
1 blad

2615 Figuratieve kaart van de tiendewijken in de Isabellapolder, 
opgemaakt door Johan Dauff. 1680

1 blad

2616 Perceelkaart van de landerijen in de Beoosteredepolder die 
eigendom waren van en gebruikt werden door Johan Camerlijnck, 
opgemaakt door J. Van Houte junior. 1684

1 blad

2617 Perceelkaart van de tienden in de Beoosteredepolder nabij het 
Nederlandse Sint-Kruis, in eigendom van het Gentse Sint-
Baafskapittel, opgemaakt door Lieven de Meyer. 1622

1 blad

2618 Perceelkaart van de tienden in de Beoosteredepolder nabij het 
Nederlandse Sint-Kruis, in eigendom van het Gentse Sint-
Baafskapittel, opgemaakt door J. Camerlijnck. 1680 (kopie van een 
kaart van 1622)

1 blad

2619 Perceelkaart van de Boompolder en de Goodtsvlietpolder, nabij de 
Sint-Kruiskreek, opgemaakt door Abraham Zutterman. 1707 (kopie 
van een kaart van 1699)

1 blad

2620 Figuratieve kaart van de polders tussen de Schelde en de Graaf-
Jansdijk en tussen Oostburg en Philippine, opgemaakt door Lieven 
Van Thuyne. 1617-1618

1 blad

2621 Kaart van " het Eiland", deel van de Generale Vrije Polder tussen de
Brandkreek" en 't Coxische gat, met de verdeling van de tienden 
tussen het Gentse Sint-Baafskapittel en de Gentse Sint-Pietersabdij,
opgemaakt door H. De Jongh. 1704 (kopie van een kaart van 1701)

1 blad

2622 Kaart van " Het Eiland", opgemaakt door Pieter Horlewijn. 1705 
(kopie van een kaart van 1701)

1 blad

2623 Kaart van " Het Eiland", opgemaakt door Abraham Zutterman. 
1707 (kopie van een kaart van 1701)

1 blad

2624 Figuratieve kaart van de Brandkreekpolder", met de grensbepaling 
tussen de Oostenrijkse Nederlanden en het Statengebied, 
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opgemaakt door Johan Bybau. 1778
1 blad

2625 Figuratieve kaart van een deel van de Jeronimuspolder" nabij 
Waterland-Oudeman, ten zuiden van de Brandkreek", met 
aanduiding van de kavels waarop het Gentse Sint-Baafskapittel 
tiendrechten had, opgemaakt door Jan d'Herbe. 1636

2626 Figuratieve kaart van de polderstreek van Sint-Margriete, tussen 
het Sint-Philippefort" en de kerken van Sint-Niklaas, Sint-Jan-in-
Eremo en Sint-Laureins, opgemaakt door Jacques Lobberecht. 1671
(kopie van een kaart van 1618)

1 blad

2627 Figuratieve kaart van de Sint-Margrietepolder, de Sint-Kruispolder, 
de Sint-Roeselarepolder en de Sint-Janspolder in de Generale Vrije 
Polder, opgemaakt door Petrus J. D'Herbe. 1776

1 blad

2628 Kaart van een deel van de Prins-Willempolder, waarin de hals van 
de Passegeulepolder en een deel van de Dierkenssteenpolder, van 
de Sint-Margrietepolder en van de Sint-Jorispolder lagen, 
opgemaakt door Mogge. 1653

1 blad

2629 Kaart van de Vijfhonderdpolder en de Dierkenssteenpolder, langs 
de Brugse Vaart in Oostburg. 18de eeuw

1 blad

2630 Figuratieve kaart van Grammene met de tiendewijken van het 
Gentse Sint-Baafskapittel, opgemaakt door Lieven Moerman. 1674

1 blad

2631 Figuratieve schets van de tiendegronden in Kanegem. [1ste helft 
18de eeuw?]

1 blad

2632 Figuratieve kaart van de onroerende goederen ten noorden van de 
Mandel in Oostrozebeke, in eigendom van de bisschop van Gent en
het Gentse Sint-Baafskapittel, opgemaakt door Pieter Stueperaert. 
1719

1 blad

2633 Figuratieve kaart van het graafschap Sprendonk" in Desteldonk en 
Mendonk, opgemaakt door J. Van Bouchaute. 1675

1 blad

2634 Figuratieve kaart van het oosten van Desteldonk, met de 
heerlijkheid Sprendonk, de keure van Desteldonk, de heerlijkheid 
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Oorsele, de heerlijkheid Rostijne en de heerlijkheid Royen, waar de 
tiendewijken van het Gentse Sint-Baafskapittel lagen, opgemaakt 
door Carolus Benthuys. 1770

1 blad

2635 Figuratieve tiendenkaart van de wijken van Zaffelare. 1745
1 blad

2636 Tiendenkaart van de wijken in Zaffelare, die toebehoorden aan het 
Sint-Baafskapittel, opgemaakt door C. en A. Benthuys. 1767

1 blad

2637 Figuratieve kaarten van onroerende goederen in Godveerdegem. 
17de eeuw

8 bladen

2638 Kaart van landgoederen, waaronder de " Fonteynenmeers", in Sint-
Lievens-Houtem", opgemaakt door Adriaan Van Bouchaute. 1665

1 blad

2639 Figuratieve kaart van Bavegem, opgemaakt door Horenbault. 17de 
eeuw

1 blad

2640 Perceelkaart van landgoederen in Sint-Martens-Latem, Baarle en 
Drongen, in eigendom van het Gentse Sint-Baafskapittel, 
opgemaakt door H. Villaeys. 1685

1 blad

2641 Figuratieve kaart van landgoederen in Afsnee, met de grens tussen 
de tienden van de Gentse Sint-Pietersabdij en van het Gentse Sint-
Baafskapittel, opgemaakt door Daniël Clement. 1764

1 blad

2642 Figuratieve schets van enkele polders tussen Biervliet, Boekhoute, 
Assenede en Willemskerke. 2de helft 15de eeuw

1 blad

2643 Figuratieve kaart van de polderstreek tussen Biervliet, de 
Westerschelde, Axel, Assenede, Boekhoute en een deel van Zuid-
Beveland, opgemaakt door Francoys Velden. Kort na 1548

1 blad

2644 Figuratieve kaart van het gebied tussen Ertvelde, Wachtebeke, 
Assenede, Zuiddorpe, Biervliet, Aandijk en de Westerschelde, anno 
1556. 18de eeuw

1 blad

2645 Perceelkaart van de Oranjepolder, de Zoutepolder en de Sint-
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Geertruipolder, met de aanduiding waar eertijds IJzendijke lag, 
opgemaakt door Lieven Van Thuyne. 1618

1 blad

2646 Figuratieve kaart van de Sint-Albertuspolder nabij Sas van Gent en 
Assenede, opgemaakt door dijkgraaf Horenbaut.

2647 Figuratieve kaart van het poldergebied tussen Zaamslag en 
Heinsdijk, met de grens van de tienden van het Gentse Sint-
Baafskapittel en de grens tussen Aandijk en het ambacht Hulst, 
opgemaakt door François Horenbault. 1569

1 blad

2648 Figuratieve kaart van de polders en de dijken van het ambacht 
Hulst, tussen de Westerschelde, het Land van Waas, het Land van 
Beveren, het Verdronken Land van Saaftinge, de Bayaertpolder en 
de Pouckepolder, opgemaakt door Carolus Benthuys. 1773 (kopie 
van een kaart van 1575)

1 blad

2649 Figuratieve kaart van de havengeul van Hulst, opgemaakt door D. 
W. Hattinga. 1774 (kopie van een kaart van 1739)

1 blad

2650 Kaart van het ambacht Axel, het ambacht Hulst en het Land van 
Saeftinghe, opgemaakt door D.W. Hattinga. 5 augustus 1774 (kopie
van een kaart van 1737)

1 blad

2651 Kaart van het ambacht Hulst, opgemaakt door J. Boutens. 1773 
(kopie van een kaart van 1739)

1 blad

2652 Kaart van de Stoppeldijkpolder, op de grens van het ambacht Axel 
en het ambacht Hulst, en van de havenschorren van Hulst, 
opgemaakt door Henr. Schroofs. 1660 (kopie van een kaart van 
1647)

1 blad

2653 Kaarten van de polderstreek tussen Zelzate en Philippine, met 
vermelding van de tiendenheffers, opgemaakt door Petrus Verbiest.
18de eeuw

5 bladen

2654 " Caerte van Nieuwenbossche". Kaarten van de polderstreek tussen
Watervliet, Philippine en Biervliet en met de vermelding van de 
tiendenheffers. 18de eeuw

4 bladen
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2655 " Caerte van Sint-Pieters". Kaarten van de polderstreek tussen 
Watervliet, Philippine en Biervliet en met de vermelding van de 
tiendeheffers. 18de eeuw

6 bladen

2656 Schetsen van de Vier-Ambachten en heel het gebied tussen 
Vlissingen, Gent, Dendermonde, Antwerpen en het Land van Goes. 
18de eeuw.

13 bladen

2657 Kaart van de polderstreek tussen de Schelde en de Graaf-Jansdijk, 
Oostburg en Philippine. Z.d.

1 blad

2658 Kaart van het schorrengebied van het Moerspuit en de 
Verkensputten, met een ontwerp van een nieuwe bedijking, 
opgemaakt door Lippens. 1767

1 blad

2659 Kaart van de Moerspuipolder en de Verkensputten, opgemaakt door
J.F. De Bruyn en D.W.C. Hattinga. 1775

1 blad

2660 Kaart van de wijk " Branche de Beaulie" van de heerlijkheid 
Wattrelos. 1730

1 blad

2661 Kaart van de wijk " Branche de la Carluyère" van de heerlijkheid 
Wattrelos. 1730

1 blad

2662 Kaart van de wijk " Branche du Courouble" van de heerlijkheid 
Wattrelos. 1730

1 blad

2663 Kaart van de wijk " Branche de Lobel" van de heerlijkheid 
Wattrelos. 1730

1 blad

2664 Kaart van de wijk " Branche des Marlières" van de heerlijkheid 
Wattrelos. 1730

1 blad

2665 Figuratieve kaart van de wijk " Branche du Sartel" van de 
heerlijkheid Wattrelos. 1730

1 blad

2666 Figuratieve kaart van de wijk "Branche de la Tennerie" van de 
heerlijkheid Wattrelos. 1730
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1 blad

2667 Kaart van de weiden in Wattrelos, in eigendom van het Gentse Sint-
Baafskapittel. 1773

1 blad

2668 Perceelkaart van de wijk " Ferme de la Bourde" in Wattrelos, met 
de aanduiding van wat aan de Gentse bisschop Lobkowitz en aan 
het rusthuis toekwam, opgemaakt door F.A.J. Lutun. 1781

1 blad

2669 Figuratieve kaart van de onroerende goederen in de wijk Avelin in 
Ennetière, waar het Gentse Sint-Baafskapittel de inkomsten inde, 
opgemaakt door Joseph Boeuf. 1759

1 blad

2670 Figuratieve kaart van de landgoederen La Madeleine en Marcq-en-
Baroeul, langs de weg van Menen naar Rijsel, die afhingen van de 
heerlijkheid Wattrelos, opgemaakt door F.A.J. Lutun. 1770-1774

1 blad

2671 Kaart van de meersen in Wachtebeke in het ambacht Assenede, die
toebehoorden aan de Gentse bisschop en aan het Gentse Sint-
Baafskapittel. 1663

1 blad

2672 Kaart van het goed Papinglo in Maldegem, in eigendom van het 
bisdom van Gent, opgemaakt door Jacques André Reyniers en Jean 
François Maes. 1780

1 blad

2673 Plattegrond van het voormalige klooster van de Gentse jezuïeten, 
dat tussen de Lange Mere, de Korte Mere en de Voldersstraat lag, 
opgemaakt door Adriaan François Benthuys. 1780

1 blad

2674 Kaart van landgoederen in Melsen, in eigendom van het Gentse 
Rijke Gasthuis, opgemaakt door P.J. Benthuys. 1728

1 blad

2675 Perceelkaart van de onroerende goederen in Nazareth, Sint-Denijs-
Westrem, Sleidinge, Waarschoot, Zaffelare en Zeveneken, in 
eigendom van de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw in de Krocht van 
de Gentse Sint- Baafskerk, opgemaakt door Daniël Clement. 1760

1 blad

2676 Kaart van de onroerende goederen in Sint-Jans-Leerne en in 
Deinze, die toebehoorden aan de oude cotidiane van de Gentse 
Sint-Baafskerk, opgemaakt door D. Clement. 1759
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1 blad

2677 Figuratieve kaart met de ligging van enkele huizen in Lede, ten 
opzichte van de kerk van Impe, opgemaakt door Adrianus 
Ludovicus De Vleeshouwer. 1803

1 blad
Niet raadpleegbaar

2678 Opmetingschetsen van de plaats " 's Wittenstraaltje" in 
Denderhoutem, nabij de Pontweg van Denderhoutem naar Aalst, 
opgemaakt door Peter De Pelsmaecker en Jan Baptist Van 
Oudenhove. 1774

2 bladen

2679 Opmetingschets van de meersen buiten de Pontstraatpoort en 
langs de Pontstraat in Aalst, die eigendom waren van de 
erfgenamen van Joos Dieux, opgemaakt door Jan Cooreman. 1720

1 blad

2680 Figuratieve opmetingschetsen van percelen in de wijk Rooigem en 
Wondelgem, opgemaakt door Jean Van Bouchaute en Maximilien 
Reynax. 1691

1 blad

2681 Plan van de grenswijziging tussen Sijsele en Maldegem, opgemaakt
door J. J. Rabaut en Charles Beelaert. [ca. 1805]

1 blad

2682 Plannen van de kerk van Kluizen. 1770, z.d.
4 bladen

2683 Plannen van een gesticht in Melsele, opgemaakt door Julien 
Raemdonck. [ca. 1800]

2 bladen

2684 Plannen van een gesticht of hospitaal. Z.d.
4 bladen

2685 Plannen voor de uitbreiding en het ommuren van het kerkhof langs 
de parochiekerk van Meulebeke. 1789, 1790

2 bladen

2686 Figuratieve kaart van de " Meulenmeersch" in Ledeberg aan de 
Schelde, getekend op verzoek van de twee eigenaars, opgemaakt 
door J. Van Bouchaute. 1666

1 blad

2687 Plan van een woning tussen " rue Antoine" en " rue de Joui" in 
Parijs. [1798]
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1 blad

2688 Plan van het ontwerp van de ligging van een armenschool in de 
Oliestraat in Gent. [begin 19de eeuw]

1 blad

2689 Kaart van de onroerende goederen in de heerlijkheid " Houtschen" 
in Loppem en Zedelgem, die toebehoorden aan de Gentse 
kartuizers. Z.d.

1 blad

2690 Perceelkaart van onroerende goederen in de Zaamslagpolder en de
Beoostenblijdepolder, in eigendom van de Gentse Sint-Baafsabdij, 
opgemaakt door J. Boutens. 1759

1 blad

2691 Figuratieve kaart van de grens van het ambtsgebied van de Gentse
Sint-Pietersabdij, van de Nieuwstraat langs de Savaanstraat tot de 
Ketelvest, opgemaakt door A. Benthuys. 1782 (kopie van een kaart 
van 1578)

1 blad

2692 Figuratieve kaart van een landbouwuitbating langs de weg van 
Meulebeke naar Tielt. Z.d.

1 blad

2693 Kaart van het bisdom van Gent, opgemaakt door Johannes en 
Cornelius Blaeu. [1641]

1 blad

2694 Perceelschets van bosgrond op de grens van Maldegem en 
Middelburg langs het kanaal de Lieve. Midden 18de eeuw

1 blad

2695 Perceelschets van bossen en weiden in Zaffelare, tussen Zuidlede, 
Kerkvaardeken en de weg van de kerk naar de Dam, met de ligging
van de oude en nieuw gegraven grachten. 18de eeuw

1 blad

2696 Schets van de Zeeuwse eilanden. [16de-17de eeuw]
1 blad

2697 Figuratieve schets van het schorrengebied met de forten ten 
noordoosten van het Hellegat. [18de eeuw]

1 blad

2698 Verzameling van portretten, landschappen, voorstellingen van 
heiligen, kastelen, villa's en landbouwtaferelen. Z.d.

12 bladen
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2699 Kaart van de onroerende goederen in Ertvelde, in eigendom van 
Van Dael-Van Goethem. [eerste helft 19de eeuw]

1 blad

2700 Kaart van de landgoederen langs de Beekstraat en het Kaprijks 
vaardeken in Kaprijke en Lembeke. [begin 19de eeuw]

1 blad

2701 Kadastrale perceelkaart van Erwetegem. [begin 19de eeuw]
1 blad

2702 Kadastrale perceelkaart van Velzeke. [begin 19de eeuw]
1 blad

2703 Kaart van de percelen bij de grens van Leeuwergem en Strijpen. 
[begin 19de eeuw]

1 blad

2704 Kadastrale perceelkaart van Strijpen. [begin 19de eeuw]
1 blad

2705 Kadastrale perceelkaart van Grotenberge. [begin 19de eeuw]
1 blad

2706 Kadastrale perceelkaart van Steenhuize. [begin 19de eeuw]
1 blad

2707 Perceelkaart van enkele goederen in Wontergem langs de grens 
met Vinkt, die eigendom waren van het Gentse kartuizerklooster, 
opgemaakt door C.J. Carbonelle. 1768

1 blad

2708 Atlas van onroerende goederen in Zulte, Nukerke, Ronse, Etikhove, 
Maarke-Kerkem, Schorisse, Hundelgem, Mater, Sint-Maria-
Horebeke, Melden, Petegem nabij Oudenaarde en Moregem, in 
eigendom van C.M.G. Kervijn d'Exaerde uit Merendree, opgemaakt 
door Xaverius Bruneel, landmeter. 1846

4 bladen

2709 Vers gewijd aan Mgr. Albert de Lichtervelde, bisschop van Namen. 
Z.d.

1 blad

2710 Genealogie van de familie de Preud'homme d'Ailly. Z.d.
1 blad

2711 Genealogie van de familie de Joigny de Pamele. Z.d.
1 blad
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2712 Lijst van de onroerende goederen van de nalatenschap van graaf 
della Faille, die aan de burggraaf de Clercque-Wissocq toekwamen. 
20 juni 1831

1 blad

2713 Kaarten van de onroerende goederen in Gistel en Moere, in 
eigendom van della Faille. 1821

3 bladen

2714 Toekenning van adeldom en van de titel van burggraaf aan Karel de
Moerman d'Harlebeke, door koning der Nederlanden Willem I. 1 
augustus 1822

1 blad

2715 Brevet van ridder in de Leopoldsorde toegekend aan Karel Maria de
Moerman d'Harlebeke. 18 november 1844

1 blad

2716 Genealogie van de familie de Waepenaert. 29 oktober 1735 (kopie 
van een genealogie van 1669)

1 blad

2717 Kaarten van de onroerende goederen in Blaasveld, in eigendom 
van Karel-Maria de Moerman. Z.d.

3 bladen

2718 Plan van een huis in Kortrijk. 1858
1 blad

2719 Plan van de allodiale hoeve " ten Raede" in Desselgem, opgemaakt
door Cornelis Steur. 1753

1 blad

2720 Perceelplan van het goed " 't Nieuwland" in Harelbeke en Beveren-
aan-de-Leie, opgemaakt door F. de Bal en Cornelis Steur. 1768

1 blad

2721 Plan van de hoeve " te Walle" in Harelbeke, opgemaakt door F. de 
Bal. 1737

1 blad

2722 Kaart van de onroerende goederen in Harelbeke, in eigendom van 
Karel-Maria de Moerman. 19de eeuw

1 blad

2723 Kaart van de heerlijkheid Pentewijck en van het bos van Hamelle in
Waasten, opgemaakt door Benjamin Lejeune. 1819

1 blad
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2724 Kaart van Groot-Rabeke in Waasten, opgemaakt door Benjamin 
Lejeune. 1819

1 blad

2725 Kaart van Klein-Rabeke in Waasten, opgemaakt door Benjamin 
Lejeune. 1819

1 blad

2726 Kaart van verschillende onroerende goederen in Waasten, die 
toebehoorden aan de erfgenamen van Matthias de Moerman, 
opgemaakt door Benjamin Lejeune. 1819

1 blad

2727 Plannen van een huis in de Drabstraat in Gent, dat bestond sinds 
1572 en in 1830 aanleunde bij hotel De Coninck. [eerste helft 19de
eeuw]

9 bladen

2728 Kaart van het landgoed " Bissegem tiende" in Lotenhulle. 1760
1 blad

2729 Kaarten van kavels poldergrond in Moerbeke, die aan de familie 
van der Sare toebehoorden. 1749-1776

3 bladen

2730 Kaart van het landgoed " Ydewalle thiende" in Zeveren. 1768
1 blad

2731 Kaart van de heerlijkheid Voorhoute in Kemzeke. Z.d.
1 blad

2732 Kaart van de gehuchten "Ast" en " Hercxkerswycxen" in Sint-
Pauwels nabij Kemzeke, getekend op verzoek van Robert-Jan de 
Moerman, opgemaakt door J. van Waes. 1777

1 blad

2733 Kaarten van de plaatsen Predikherenheide, Koningsheide, 
Noordgaver, Geweste, en Bormptshoek in Stekene. 1768-1805

5 bladen.

2734 Kaart van de Zoutevaart die de grens tussen Moerbeke en het 
ambacht Axel vormde, getekend op verzoek van de schepenen van
Moerbeke en het Hoofdcollege van het Land van Waas enerzijds en 
de schepenen van het ambacht Axel en van Terneuzen anderzijds, 
opgemaakt door J.B. Manderschaidt en J. Matele. 1733

1 blad

2735 Gedicht en een beschrijving van de versieringen die door de 
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recolleten in Sint-Niklaas waren aangebracht, bij de inhuldiging van
Matthias de Moerman als hoogbaljuw. 13 mei 1778

2 bladen

2736 Genealogie van de familie Kermans. Z.d.
1 blad

2737 Genealogie van de familie Liebsteinsky, graven van Kolowrat. Z.d.
1 blad

2738 Genealogie van de familie Wouters. Z.d.
1 blad

2739 " Genealogiesche tabel van de familie Vijdt." Genealogie van de 
familie Vijdt. 1628

1 blad

2740 Figuratieve kaart van het goed " 't Nieuwland" in Beveren-aan-de-
Leie, in eigendom van K.-K. van der Straeten, opgemaakt door 
Cornelis Steur. 1768

3 bladen

2741 Reglement van de Sint-Ursulaschuttersgilde in Appels. 1699
1 blad

2742 Kaart van de polders in Middelburg nabij Maldegem, tussen het 
kanaal de Lieve, de Zeekreek en de Nieuwe Dijk, opgemaakt door 
Fer. Pasman. 1691

1 blad

2743 Kadastrale perceelkaarten van Merendree, opgemaakt door 
Questienne, landmeter. 19de eeuw

5 bladen

2744 Kaarten van de aanleg van de steenweg van Merendree naar 
Lovendegem. 1866

4 bladen

2745 Genealogie van de familie de Lichtervelde. [18de eeuw]
1 blad

2746 Grondplan van de Sint-Niklaaskerk in Gent. [19de eeuw]
1 blad

2747 Kaart van Eksaarde, met de grenzen, de vorm en de oppervlakte 
van de gemeente. 1808

1 blad

2748 Grondplan van Gent, met verschillende urbanisatiewerken. Ca. 
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1900-1910
2 bladen

2749 Tekeningen van de graftombe van de familie Borluut en de 
graftombe van Frans Borluut en Isabeau Triest, versierd met 
wapenschilden. [Eind 17de eeuw]

2 bladen

2750 Adelbrief met de titel van burggraaf voor Charles Alexis Joseph 
Desmanet de Biesme. 29 augustus 1824

1 blad

2751 Stamtafel van burggraaf Pierre Charles Joseph Desmanet de 
Biesme, met vijftien kwartierstaten. [Ca.1823]

1 blad

2752 Stamboom van Charles Aimé van der Meere, opgemaakt door 
notaris J.B. Saby. 1816

1 blad

2753 Genealogie van de familie Glimes. Z.d.
1 blad

2754 " Stamtafel der familie de Craene alias De Crane." Genealogie van 
de familie De Craene. 2 december 1654

1 blad

2755 " Stamtafel der familie de Craene alias De Crane." Genealogie van 
de familie De Craene. 2 december 1654

1 blad

2756 Genealogie van de familie De Mahieu. 1716
2 bladen

2757 Genealogie van de familie Van Steenlant. [17de eeuw]
1 blad

2758 Plan van het kasteel en de kerk in het Brabantse Jauche. [19de 
eeuw]

1 blad

2759 Kaart van een landgoed waarover betwisting bestond. [Ca. 1508]
1 blad

2760 Genealogie van de familie Strevesdorff. Z.d.
1 blad

2761 Kaart van de Barbarapolder in Watervliet, opgemaakt op schaal 1 
op 2.500. [20ste eeuw]
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7 bladen

2762 Figuratieve kaart van de grens tussen Waasmunster en Belsele 
opgemaakt door Andries vanden Meersche, landmeter. 1637

1 blad

2763 Diverse tekeningen en aquarellen, opgemaakt door de familie 
Bemindt. [1860]

10 bladen

2764 Historische atlas van de militaire geschiedenis van Ieper, 
opgemaakt door J.J.J. Vereecke. 1858

36 bladen

2765 Kaarten van de onroerende eigendommen van August Pieters in 
Ruiselede. 1769

2 bladen

2766 " Kaerte figuratieve van de heerlichende en prochie van Stekenen".
Figuratieve, parcellaire kaart van Stekene, met verschillende 
toponiemen. [18de eeuw]

1 blad

2767 " Plan et atlas parcellaire de la Commune de Bellem. Département 
de l'Escaut: Arrondissement Communal de Gand. Canton de 
Sommergem. Levé en exécution de l'Instruction du Gouvernement 
du 28.11.1807. Terminé le 3.8.1809. Par les sieurs: Dubray, 
ingénieur Vérificateur Piéton, Géomètre du Cadastre. Mr. Pycke, 
étant Maire de la Commune". Kadastrale perceelkaarten van 
Bellem. 1809

9 bladen

2768 Polderkaart met onder meer de tienden van de Gentse Sint-
Pietersabdij. Z.d.

1 blad

2769 Kaart van de Donau en zijrivieren, opgemaakt door landmeter 
Jaillote. 18de eeuw

1 blad

2770 " Plan général ou tableau d'assemblage [..] de la ville et territoire 
de Gand". Kadastrale atlas van Gent, opgemaakt door Piéton en 
Boutique. 1809

20 bladen

2771 Kadastrale atlas van Gent met de sectie A, sectie B en sectie C. 
[1808-1814]

58 bladen
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2772 Kadastrale atlas van Gent met de sectie E. [1808-1814]
36 bladen

2773 Kadastrale atlas van Gent met de sectie F. [1808-1814]
66 bladen

2774 Kadastrale atlas van Aalter, opgemaakt door Boutique en Boigelot. 
1 december 1811

33 bladen

2775 Kadastrale atlas van Maldegem, gehandtekend door De Vijlder en 
Van Ham. 15 september 1816

33 bladen

2776 Kadastrale perceelkaarten van Aalter, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

29 bladen

2777 Kadastraal verzamelplan van Aspelare, opgemaakt door Hitier-
Beaussancourt. 18 januari 1808

1 blad

2778 Kadastrale perceelkaarten van Asper, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

3 bladen

2779 Kadastrale perceelkaarten van Assenede, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 8 
december 1814)

7 bladen

2780 Kadastrale perceelkaarten van Denderhoutem. [1808-1815]
3 bladen

2781 Figuratieve plannen van de eigendommen die binnen de militaire 
zone van de vestingen van Dendermonde lagen. 1877, 1879, 1886

7 bladen

2782 Geometrisch kadasterplan van Denderwindeke, opgemaakt door 
Dauphin, en kadastrale perceelplannen van Denderwindeke, 
geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. 1807 (geparafeerd 
op 8 december 1814)

7 bladen

2783 Kadastrale perceelkaarten van Deurle, geparafeerd door Matton. 
[1808-1814]

4 bladen
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2784 Kadastraal verzamelplan van Drongen, opgemaakt door Louis 
Fontaine en Dubray. 12 februari 1806

1 blad

2785 Kadastrale perceelkaarten van Eke, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. 29 oktober 1812 (geparafeerd op 9 
december 1814)

6 bladen

2786 Kadastraal verzamelplan van Erembodegem en kadastrale 
perceelkaarten van Erembodegem, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

8 bladen

2787 Kadastraal verzamelplan van Erondegem, en kadastrale 
perceelkaarten van Erondegem, geïnventariseerd en geparafeerd 
door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 december 1814)

4 bladen

2788 Kadastraal verzamelplan van Erpe, opgemaakt door Robert en 
Piéton, en kadastrale perceelkaarten van Erpe, geïnventariseerd en
geparafeerd door Matton. 15 mei 1812-9 december 1814

6 bladen

2789 Kadastrale verzamelplannen van Ertvelde, opgemaakt door 
Dubray, en kadastrale perceelkaarten van Ertvelde. 2 februari 
1808, [1814?]

7 bladen

2790 Kadastrale verzamelplannen van Etikhove, opgemaakt door Matton
en Vanham, en kadastrale perceelkaarten van Etikhove. 28 oktober
1819

13 bladen

2791 Kadastraal verzamelplan van Gijzegem, opgemaakt door Robert en 
Lemire, en kadastrale perceelkaarten van Gijzegem, 
geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. [1808-1814] 
(geparafeerd op 9 december 1814)

4 bladen

2792 Kadastraal verzamelplan van Goeferdinge, opgemaakt door Robert 
en Piéton, en kadastrale perceelkaarten van Goeferdinge, 
geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. 13 juli 1813 
(geparafeerd op 9 december 1814)

3 bladen

2793 Kadastrale verzamelplannen van Grembergen, en kadastrale 
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perceelkaarten van Grembergen. [1808-1814]
4 bladen

2794 Kadastraal verzamelplan van Grimminge, opgemaakt door Robert 
en Fransen, en kadastrale perceelkaarten van Grimminge, 
geïnventariseerd en geparafeerd dor Matton. Z.d. (geparafeerd op 
9 december 1814)

3 bladen

2795 Kadastraal verzamelplan van Haaltert, opgemaakt door Lemire, en 
kadastrale perceelkaarten van Haaltert, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. Augustus 1812 (geparafeerd op 9 
december 1814)

7 bladen

2796 Kadastrale perceelkaarten van Hansbeke, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

6 bladen

2797 Kadastraal verzamelplan van Heldergem, opgemaakt door Robert 
en Piéton, landmeters, en kadastrale perceelkaarten van 
Heldergem. 22 mei 1812

5 bladen

2798 Kadastrale verzamelplannen van Herdersem, opgemaakt door 
Dubray en A. van Ham enerzijds en door Robert en De Vijlder 
anderzijds, en kadastrale perceelkaarten van Herdersem, 
geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. 20 januari 1808

5 bladen

2799 Perceelkaart van Hermelgem, opgemaakt door Robert en Boigelot, 
geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. 27 september 1813 
(geparafeerd op 9 december 1814)

1 blad

2800 Kadastraal verzamelplan van Herzele, opgemaakt door Robert en 
Fontaine, geïnventariseerd en geparafeerd door Matton, en 
kadastrale perceelkaarten van Herzele. 22 mei 1812-25 mei 1812 
(geparafeerd op 9 december 1814)

7 bladen

2801 Kadastraal verzamelplan van Heusden, en kadastrale perceelkaart 
van Heusden. Z.d.

2 bladen

2802 Kadastraal verzamelplan van Hofstade, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton, en perceelkaarten van Hofstade. [1808-
1814] (geparafeerd op 9 december 1814)
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5 bladen

2803 Kadastraal verzamelplan van Idegem, opgemaakt door Robert en 
J.F. De Vijlder, geïnventariseerd en geparafeerd door Matton, en 
kadastrale perceelkaarten. 18 april 1813

3 bladen

2804 Kadastraal verzamelplan van Impe, opgemaakt door Robert, 
Boutique en Boigelot. 30 februari 1812

1 blad

2805 Kadastraal verzamelplan van Kerksken, en kadastrale 
perceelkaarten van Kerksken. [1808-1814]

5 bladen

2806 Kadastraal verzamelplan van Kluizen, opgemaakt door Dubray. 17 
februari 1808

1 blad

2807 Kadastraal verzamelplan van Massemen-Westrem, opgemaakt door
Boigelot en Dubray. 16 augustus 1805 (28 thermidor XIII)

1 blad

2808 Kadastraal verzamelplan van Meerbeke, opgemaakt door Dubray. 
18 maart 1808

1 blad

2809 Kadastrale perceelkaarten van Moerbeke-Waas, geïnventariseerd 
en geparafeerd door Matton. [1812-1816] (geparafeerd op 9 
december 1814)

25 bladen

2810 Kadastraal verzamelplan van Moorsel, geparafeerd door de prefect.
1807 (geparafeerd op 4 februari 1808)

2 bladen

2811 Kadastrale perceelkaarten van Nazareth. [1808-1814]
14 bladen

2812 Kadastrale perceelkaart van Nederboelare, opgemaakt door P.J. Van
Belle, geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. [1808-1814] 
(geparafeerd op 9 december 1814)

1 blad

2813 Kadastraal verzamelplan van Nederhasselt, opgemaakt door 
Dubray. 21 februari 1807

1 blad

2814 Kadastrale perceelkaart van Nederzwalm, geïnventariseerd en 
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geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

1 blad

2815 Kadastrale perceelkaarten van Nevele, geparafeerd door Matton. 
[1808-1814] (geparafeerd in 1814)

10 bladen

2816 Kadastrale perceelkaarten van Nieuwenhove, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

2 bladen

2817 Kadastrale perceelkaarten van Nieuwerkerken, geïnventariseerd en
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

4 bladen

2818 Kadastrale perceelkaarten van Ninove, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 8 
december 1814)

4 bladen

2819 Kadastraal verzamelplan van Okegem, opgemaakt door Dubray. 9 
augustus 1806

1 blad

2820 Kadastrale perceelkaarten van Olsene. [1808-1814]
2 bladen

2821 Kadastrale perceelkaarten van Onkerzele, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

5 bladen

2822 Kadastraal verzamelplan van Oordegem, opgemaakt door Dubray, 
en kadastrale perceelkaarten van Oordegem. [1808-1814]

4 bladen

2823 Kadastrale perceelkaart van Ottergem, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814] (geparafeerd op 9 
december 1814)

1 blad

2824 Kadastraal verzamelplan van Outer, opgemaakt door Dubray, en 
kadastrale perceelkaarten van Outer. 18 februari 1807

5 bladen

2825 Kadastraal verzamelplan van Overmere, opgemaakt door Dubray 
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en De Lavau, en kadastrale perceelkaarten, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. [1808-1814]

3 bladen

2826 Kadastrale perceelkaart van Paulatem, opgemaakt door Robert en 
Boigelot, geïnventariseerd en geparafeerd door ingenieur-
verificateur Matton. 22 september 1813 (geparafeerd op 9 
december 1814)

1 blad

2827 Kadastraal verzamelplan van Ressegem, opgemaakt door Robert 
en Piéton, en kadastrale perceelkaarten van Ressegem, 
geparafeerd door Matton. 12 mei 1812

3 bladen

2828 Kadastraal verzamelplan van Roborst, opgemaakt door Robert en 
Piéton, en kadastrale perceelkaarten van Roborst, geïnventariseerd
en geparafeerd door Matton. 15 oktober 1813 (geparafeerd op 9 
december 1814)

4 bladen

2829 Kadastrale perceelkaart van Ronsele, geïnventariseerd en 
geparafeerd door Matton. 1808 (geparafeerd op 8 december 1814)

1 blad

2830 Kadastraal verzamelplan van Rozebeke, opgemaakt door Robert en
Piéton. 1 oktober 1813

1 blad

2831 Kadastraal verzamelplan van Schellebelle, opgemaakt door Matton 
en Detry, en kadastrale perceelkaarten van Schellebelle. 25 
november 1815

6 bladen

2832 Kadastraal verzamelplan van Schendelbeke, opgemaakt door 
Robert en De Vijlder, en kadastrale perceelkaarten van 
Schendelbeke, geïnventariseerd en geparafeerd door Matton. 25 
april 1813

4 bladen

2833 Kadastraal verzamelplan van Schorisse, en kadastrale 
perceelkaarten van Schorisse, opgemaakt door Dubray. [1808-
1814]

5 bladen

2834 Kadastraal verzamelplan van Sinaai, opgemaakt door Dubray. 4 
februari 1808

1 blad
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2835 Kadastraal verzamelplan van Sint-Antelinks, en kadastrale 
perceelkaart van Sint-Antelinks, geparafeerd door Matton. 1812 
(geparafeerd op 9 december 1814)

2 bladen

2836 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Denijs-Westrem, opgemaakt 
door Piéton, geparafeerd door Matton. 18 mei 1808 (geparafeerd 
op 9 december 1814)

2 bladen

2837 Kadastraal verzamelplan van Sint-Kornelis-Horebeke, opgemaakt 
door Robert en Fontaine, landmeters, en kadastrale perceelkaarten 
van Sint-Kornelis-Horebeke. 26 november 1813

3 bladen

2838 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Laureins. [1808-1814]
12 bladen

2839 Kadastraal verzamelplan van Sint-Lievens-Esse, opgemaakt door 
Pierre Dubray. [ca. 1807]

1 blad

2840 Kadastrale perceelkaarten van Sint-Lievens-Houtem, geparafeerd 
door Matton op 9 december 1814. 30 mei 1812 (geparafeerd op 9 
december 1814)

4 bladen

2841 Kadastraal verzamelplan van Sint-Niklaas, opgemaakt door Dubray 
en Vermeire. 1807

1 blad

2842 Kadastrale perceelkaarten van Sleidinge, geparafeerd door Matton. 
[1808-1814] (geparafeerd op 8 december 1814)

8 bladen

2843 Kadastrale perceelkaart van Smeerebbe, geparafeerd door Matton. 
[1808-1814]

1 blad

2844 Kadastraal verzamelplan van Smetlede. [1808-1814]
1 blad

2845 Kadastraal verzamelplan van Uitbergen, opgemaakt door Dubray. 
Ca. 1806

1 blad

2846 Kadastrale perceelkaart van Vloerzegem, geparafeerd door Matton.
[1808-1814] (geparafeerd op 9 december 1814)

1 blad
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2847 Kadastrale perceelkaart vanVosselare. [1808-1814]
1 blad

2848 Kadastrale perceelkaarten van Waterland-Oudeman. [1808-1814]
5 bladen

2849 Kadastraal verzamelplan van Zaffelare, opgemaakt door Robert en 
Boigelot, en kadastrale perceelkaarten van Zaffelare. [1808-1814]

3 bladen

2850 Kadastraal verzamelplan van Zandbergen, en kadastrale 
perceelkaarten van Zandbergen. [1808-1814]

3 bladen

2851 Kadastraal verzamelplan van Zarlardinge, opgemaakt door Robert 
en Boutique, en kadastrale perceelkaarten van Zarlardinge. 20 
oktober 1813

5 bladen

2852 Kadastraal verzamelplan van Zegelsem, opgemaakt door Robert en
Franssen, en kadastrale perceelkaarten van Zegelsem. 24 juli 1813

7 bladen

2853 Kadastraal verzamelplan van Zele, opgemaakt door Dubray en 
Boigelot. [ca. 1807]

1 blad

2854 Kadastraal verzamelplan van Zeveneken, opgemaakt door Robert 
en Boigelot, en kadastrale perceelkaarten van Zeveneken. 17 juli 
1812

4 bladen

2855 Kadastraal verzamelplan van Zomergem, opgemaakt door Robert 
en De Vijlder, geparafeerd door Matton, en kadastrale 
perceelkaarten van Zomergem. 13 november 1811 (geparafeerd 
op 8 december 1814)

17 bladen

2856 Kadastraal verzamelplan van Zonnegem, opgemaakt door Robert 
en Boigelot, en kadastrale perceelkaarten van Zonnegem. 28 april 
1812

3 bladen

2857 Kadastrale perceelkaart van Zwijnaarde. [1808-1814]
1 blad

2858 " Plan der stad Gent". Stadsplan van Gent, opgemaakt door 
landmeter eerste klas B.J. Saurel, en gesteendrukt door A.J. Saurel. 
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1834
1 blad

2859 Perceelkaart van de stad Gent en omgeving. 1619
1 blad

2860 Kaart van de heerlijkheid Perk, getekend op verzoek van graaf van 
Herseaux en baron van Perk en Elewijt Frederus Josephus Ignatius 
de Marselaer, opgemaakt door Johannes Petrebus, beëdigd 
landmeter uit Leuven. 1668

1 blad
Niet raadpleegbaar

2861 Kaart van de baronie Elewijt, getekend op verzoek van graaf van 
Herseaux en baron van Perk en Elewijt Frederus Josephus Ignatius 
de Marselaer, opgemaakt door Johannes Petrebus, beëdigd 
landmeter uit Leuven. 1687

1 blad
Niet raadpleegbaar

2862 Legende van de stafkaarten, op schaal 1 op 20.000, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
Eerste helft 20ste eeuw

1 stuk

2863 Stafkaartbundel 1 van de regio Essen, op schaal 1 op 20.000, met 
Essen-Horendonk, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1931

1 blad

2864 Stafkaartbundel 2 van de regio Meerle, op schaal 1 op 20.000, met 
Ipenrooi en Meerle, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1936

2 bladen

2865 Stafkaartbundel 3 van de regio Maarle, op schaal 1 op 20.000, met 
Maarle nabij Arendonk, opgemaakt en gedrukt door de voorloper 
van het Nationaal Geografisch Instituut. 1938

1 blad

2866 Stafkaartbundel 4 van de regio Blankenberge-De Haan, op schaal 1
op 20.000, met gemeenten De Haan en Blankenberge, opgemaakt 
en gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut. 1933-1937

2 bladen

2867 Stafkaartbundel 5 van de regio Knokke-Heist, Westkapelle, Sint-
Margriete op schaal 1 op 20.000, met gemeenten Knokke-Heist, 
Westkapelle en Sint-Margriete, opgemaakt en gedrukt door de 
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voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1925-1949
3 bladen

2868 Stafkaartbundel 6 van de regio Watervliet op schaal 1 op 20.000, 
met gemeente Watervliet, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1949

1 blad

2869 Stafkaartbundel 7 van de regio Noordhoek op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Noordhoek, Kalmthoutsehoek, Moerkant, 
Kalmthout, Kieldrecht, Lillo, Ekeren, Kapellen, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1931-1948

7 bladen

2870 Stafkaartbundel 8 van de regio Turnhout op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Wuustwezel, Hoogstraten, Wortel, Weelde, Brecht, 
Oostmalle, Beerse, Turnhout, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1935

8 bladen

2871 Stafkaartbundel 9 van de regio Arendonk op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Poppel, Arendonk, Postel, Nieuwehoef, Borkelbrug, 
opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het Nationaal 
Geografisch Instituut. 1939-1946

6 bladen

2872 Stafkaartbundel 10 van de regio Beverbeek op schaal 1 op 20.000, 
met gemeente Beverbeek, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1938

1 blad

2873 Stafkaartbundel 11 van de regio De Panne op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten De Panne en Oostduinkerke, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1933

2 bladen

2874 Stafkaartbundel 12 van de regio de Kust en in Zedelgem op schaal 
1 op 20.000, met gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, 
Houtave, Nieuwpoort, Leke, Gistel en Zedelgem, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1932-1936

8 bladen

2875 Stafkaartbundel 13 van de regio Brugge op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Brugge, Moerkerke, Maldegem, Eeklo, Loppem, 
Oedelem, Knesselare en Zevergem, opgemaakt en gedrukt door de
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1925-1949
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8 bladen

2876 Stafkaartbundel 14 van de regio Lochristi-Lokeren op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Bassevelde, Zelzate, Langevelde, Stekene,
Evergem, Lochristi, Zeveneke en Lokeren, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1947-
1950

8 bladen

2877 Stafkaartbundel 15 van de regio Antwerpen op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Sint-Gillis-Waas, Beveren-Waas, Antwerpen, 
Borgerhout, Sint-Niklaas, Temse, Hoboken en Kontich, opgemaakt 
en gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut. 1906-1937

8 bladen

2878 Stafkaartbundel 16 van de regio Schilde-Geel op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Schilde, Grobbendonk, Lille, Kasterlee, 
Lier, Berlaar, Herentals en Geel, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1935-1950

8 bladen

2879 Stafkaartbundel 17 van de regio Retie op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Retie, Mol, Lommel, Overpelt, Meerhout, Balen, 
Leopoldsburg, Peer, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1938-1950

8 bladen

2880 Stafkaartbundel 18 van de regio Hamont op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Hamont, Veldhoven, Grootbeersel, Meeuwen, Bree,
Maaseik, Ophoven, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1939-1950

7 bladen

2881 Stafkaartbundel 19 van de regio de Moeren op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten De Moeren, Veurne, Hoogstade, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1926-1936

3 bladen

2882 Stafkaartbundel 20 van de regio Lampernisse op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Lampernisse, Diksmuide, Kortemark, 
Torhout, Lo nabij Lo-Reninge, Langemark, Staden, Roeselare, 
opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het Nationaal 
Geografisch Instituut. 1933-1935

8 bladen

2883 Stafkaartbundel 21 van de regio Wingene op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Wingene, Tielt, Aalter, Nevele, Izegem, Wacken, 
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Dentergem en Deinze, opgemaakt en gedrukt door de voorloper 
van het Nationaal Geografisch Instituut. 1933-1947

8 bladen

2884 Stafkaartbundel 22 van de regio Gent op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Gent, Melle, Wetteren, Zele, Gavere, Oosterzele, 
Oordegem en Aalst, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1947-1950

8 bladen

2885 Stafkaartbundel 23 van de regio Dendermonde op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Dendermonde, Puurs, Boom, Mechelen, 
Lebbeke, Merchtem, Vilvoorde en Zemst, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-
1949

8 bladen

2886 Stafkaartbundel 24 van de regio Putte op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Putte, Heist-Op-Den-Berg, Booischot, Westerlo, Haacht, 
Rotselaar, Aarschot, Scherpenheuvel, opgemaakt en gedrukt door 
de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-1950

8 bladen

2887 Stafkaartbundel 25 van de regio Tessenderlo op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Tessenderlo, Paal, Beringen, Houthalen, 
Diest, Herk-de-Stad, Kermt en Hasselt, opgemaakt en gedrukt door 
de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1939-1951

8 bladen

2888 Stafkaartbundel 26 van de regio Gestel op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Gestel, Opoeteren, Stockheim, Heppeneert, Genk, 
Zoetendaal en Rekem, opgemaakt en gedrukt door de voorloper 
van het Nationaal Geografisch Instituut. 1938-1939

7 bladen

2889 Stafkaartbundel 27 van de regio Proven op schaal 1 op 20.000, met
gemeente Proven, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1924

1 blad

2890 Stafkaartbundel 28 van de regio Poperinge op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Poperinge, Ieper, Geluveld, Moorsele, Neuve-
Eglise-Les-Trois-Pipes, Mesen, Wervik en Menen, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1933-1951

8 bladen

2891 Stafkaartbundel 29 van de regio Kortrijk op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Kortrijk, Harelbeke, Anzegem, Oudenaarde, 
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Moeskroen, Zwevegem, Avelgem en Ronse, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1934-
1948

8 bladen

2892 Stafkaartbundel 30 van de regio Sint-Maria-Horebeke op schaal 1 
op 20.000, met gemeenten Sint-Maria-Horebeke, Zottegem, 
Herzele, Ninove, Flobecq, Nederbrakel, Geraardsbergen en 
Denderwindeke, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1946-1950

8 bladen

2893 Stafkaartbundel 31 van de regio Brussel op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Asse, Anderlecht, Brussel, Zaventem, Sint-
Kwintens-Lennik, Halle, Ukkel en Tervuren, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1933-
1950

8 bladen

2894 Stafkaartbundel 32 van de regio Tienen op schaal 1 op 20.000, met
gemeenten Erps-Kwerps, Leuven, Lubbeek, Glabbeek-Zuurbemde, 
Duisburg, Hamme-Mille, Meldert en Tienen, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-
1950

8 bladen

2895 Stafkaartbundel 33 van de regio Borgloon op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Borgloon, Rummen, Alken, Kortessem, Landen, 
Sint-Truiden, Heers en Borgloon, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1937-1949

8 bladen

2896 Stafkaartbundel 34 van de regio Tongeren op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Bilzen, Veldwezelt, Neerharen, Tongeren, 
Herderen, Visé en Sint-Martens-Voeren, opgemaakt en gedrukt door
de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-1938

7 bladen

2897 Stafkaartbundel 35 van de regio Gemmenich op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Gemmenich en Botselaar, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1937-1938

2 bladen

2898 Stafkaartbundel 36 van de regio Ploegsteert op schaal 1 op 20.000,
met gemeente Ploegsteert, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1935

1 blad
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2899 Stafkaartbundel 37 van de regio Antoing op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Templeuve, Pecq, Celles, Frasnes-lez-Buissenal, 
Hertain, Doornik, Antoing en Leuze, opgemaakt en gedrukt door de
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1935-1950

8 bladen

2900 Stafkaartbundel 38 van de regio Ath op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Mainvault, Lessen, Bever, Enghien, Blicquy, Ath, Lens 
en Soignies, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1935-1950

8 bladen

2901 Stafkaartbundel 39 van de regio Waterloo op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Rebecq-Rognon, Ittre, Waterloo, La Hulpe, Braine-
le-Compte, Feluy, Nivelles en Genepiën, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1923-
1949

8 bladen

2902 Stafkaartbundel 40 van de regio Waver op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Waver, Chaumont-Gistoux, Jodoigne, Jauche, Chastre, 
Gembloers, Perwez en Eghezée, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1925-1950

8 bladen

2903 Stafkaartbundel 41 van de regio Hannut op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Hannut, Montenaken, Waremme, Momalle 
Wasseiges, Braives, Jehay-Bodegnée en Saint-Georges, opgemaakt 
en gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut. 1906-1935

8 bladen

2904 Stafkaartbundel 42 van de regio Luik op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Luik, Alleur, Dalhem, Raeren, Herve, Seraing, Chênée, 
Fléron en Verviers, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1937-1949

8 bladen

2905 Stafkaartbundel 43 van de regio Eupen op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Henri-Chapelle, Raeren, Petergensfeld, Lammersdorf, 
Limburg, Eupen, Reinartzhof, Hochscheid, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-
1938

8 bladen

2906 Stafkaartbundel 44 van de regio Péruwelz op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Sartines, Rongy, Laplaigne, Péruwelz, opgemaakt 
en gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut. 1929-1935
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4 bladen

2907 Stafkaartbundel 45 van de regio Bergen op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Beloeil, Baudour, Jurbeke, Obourg, Quiévrain, 
Saint-Ghislain, Bergen en Civry, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1936-1950

8 bladen

2908 Stafkaartbundel 46 van de regio Charleroi op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Le Roeulx, Seneffe, Gouy-lez-Piéton, Gosselies, 
Binche, Morlanwelz, Fontaine-Evêque en Charleroi, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1928-1947

8 bladen

2909 Stafkaartbundel 47 van de regio Fleurus op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Fleurus, Spy, Namen, Champion, Tamines, Fosses, 
Malonne en Naninne, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van
het Nationaal Geografisch Instituut. 1945-1950

8 bladen

2910 Stafkaartbundel 48van de regio Hoei op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Andenne, Couthuin, Hoei, Nandrin, Gesves, Ohey, 
Modave en Clavier, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1906-1950

8 bladen

2911 Stafkaartbundel 50 van de regio Stavelot-Malmédy op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Sart, Xhoffraix, Elsenborn, Langert, 
Dreiherrnwald, Stavelot, Malmédy, Butgenbach, Bullange en 
Losheimergraben, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1932

8 bladen

2912 Stafkaartbundel 49 van de regio Spa op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Tavier, Esneux, Louveigné, Spa, Hamoir, Ferrières, 
Harzé, La Gleize, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1948

8 bladen

2913 Stafkaartbundel 51 van de regio Roisin op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Roisin, Erquennes, Aulnois en Grand-Reng, opgemaakt 
en gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut. 1935-1937

4 bladen

2914 Stafkaartbundel 52 van de regio Thuin op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Merbes-le-Château, Thuin, Gozée, Nalinnes, Grandrieu, 
Beaumont, Silenerieux, Walcourt, opgemaakt en gedrukt door de 
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voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1924-1932
8 bladen

2915 Stafkaartbundel 53 van de regio Dinant op schaal 1 op 20.000, met
gemeenten Biesme, Mettet, Bioul, Yvoir, Philippeville, Rosée, 
Hastière-Lavreux en Dinant, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1924-1932

8 bladen

2916 Stafkaartbundel 54 van de regio Ciney op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Natoye, Ciney, Maffe, Grand-Han, Achêne, Leignon, 
Aye, Marche, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1930-1933

8 bladen

2917 Stafkaartbundel 55 van de regio Durbuy op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Durbuy, Mormont, Bra, Lierneux, Hotton, 
Dochamps, Odeigne en Bihain, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1930-1933

8 bladen

2918 Stafkaartbundel 56 van de regio Vielsalm op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Vielsalm, Recht, Saint-Vith, Schönberg, 
Manderfeld, Bovigny, Thommen, Burg-Reuland, Gross-Bohlscheid, 
opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het Nationaal 
Geografisch Instituut. 1930-1931

9 bladen

2919 Stafkaartbundel 57 van de regio Sivry op schaal 1 op 20.000, met 
gemeenten Sivry, Rance, Froidchapelle, Senzeille, Momignies, 
Seloignes, Chimay en Couvin, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1924-1948

8 bladen

2920 Stafkaartbundel 58 van de regio Beauraing op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Sautour, Surice, Agimont, Beauraing, Olloy, 
Treignes, Felenne en Vencimont, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1923-1938

8 bladen

2921 Stafkaartbundel 59 van de regio Saint-Hubert op schaal 1 op 
20.000, met Houyet, Han-sur-Lesse, Rochefort, Nassogne, 
Pondrôme, Wellin, Grupont en Saint-Hubert, opgemaakt en gedrukt 
door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1930-
1948

8 bladen

2922 Stafkaartbundel 60 van de regio Laroche op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Champlon, Laroche, Wibrin, Houffalize, Amberloup,
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Flamierge en Longchamps, Longvilly et Champsart, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1930-1932

8 bladen

2923 Stafkaartbundel 61 van de regio Limerlé op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Limerlé, Lengeler en Ouren, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1931

3 bladen

2924 Stafkaartbundel 62 van de regio Macquenoise op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Macquenoise, Forge-Philippe, Rièzes, Cul-
des-Sarts, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1924

4 bladen

2925 Stafkaartbundel 63 van de regio Moulin-Manteau op schaal 1 op 
20.000, met gemeenten Moulin-Manteau, Moulin de Cheston, 
Willerzie, Gedinne, Baraque Cagnaux en Orchimont, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1932-1935

8 bladen

2926 Stafkaartbundel 64 van de regio Haut-Fays op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Haut-Fays, Redu, Libin, Bras, Vivy, Paliseul, Bertrix 
en Recogne, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1933

8 bladen

2927 Stafkaartbundel 65 van de regio Bastogne op schaal 1 op 20.000, 
met gemeenten Sainte-Marie, Sibret, Bastogne, Wardin, 
Neufchâteau, Juseret, Fauvillers en Romeldange, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1930-1939

8 bladen

2928 Stafkaartbundel 66 van de regio Sugny-Pussemange op schaal 1 op
20.000, met de gemeente Sugny-Pussemange, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1932

8 bladen

2929 Stafkaartbundel 67 van de regio Bouillon op schaal 1 op 20.000, 
met de gemeenten Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny, Muno, 
Florenville en Izel, opgemaakt en gedrukt door de voorloper van 
het Nationaal Geografisch Instituut. 1930-1939

7 bladen
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2930 Stafkaartbundel 68 van de regio Aarlen op schaal 1 op 20.000, met
de gemeenten Assenois, Anlier, Nobressart, Attert, Tintigny, Étalle, 
Habay-la-Neuve en Aarlen, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1930-1934

8 bladen

2931 Stafkaartbundel 69 van de regio Sterpenich op schaal 1 op 20.000, 
met de gemeente Sterpenich, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1931

1 blad

2932 Stafkaartbundel 70 van de regio Villers-Devant-Orval op schaal 1 
op 20.000, met de gemeente Villers-Devant-Orval, opgemaakt en 
gedrukt door de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 
1931

1 blad

2933 Stafkaartbundel 71 van de regio Virton op schaal 1 op 20.000, met 
de gemeenten Meix-Devant-Virton, Virton, Saint-Léger, Messancy, 
Lamorteau, Ruette, Musson en Fays, opgemaakt en gedrukt door 
de voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1931-1950

8 bladen

2934 Stafkaartbundel 72 van de regio Howald op schaal 1 op 20.000, 
met de gemeente Howald, opgemaakt en gedrukt door de 
voorloper van het Nationaal Geografisch Instituut. 1931

1 blad

2935 Stafkaart van Hoboken op schaal 1 op 20.000, opgemaakt en 
gedrukt door het Militair Geografisch Instituut. 1900

1 blad

2936 Stafkaart van Wetteren op schaal 1 op 20.000, opgemaakt en 
gedrukt door het Militair Geografisch Instituut. Ca. 1900

1 blad

2937 " Tableau d'assemblage d'Evergem". Kadastraal verzamelplan van 
het kanton Evergem, met de gemeenten Evergem, Desteldonk, 
Wondelgem en Oostakker, opgemaakt op schaal 1 op 50.000. Ca. 
1830

1 blad

2938 Kadasterkaart van Appelterre. Z.d.
1 blad

2939 Kadasterkaarten van Aspelare. Z.d.
4 bladen

2940 Kadasterkaart van Baardegem. Z.d.
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1 blad

2941 Kadasterkaarten van Beveren-Waas. Z.d.
5 bladen

2942 Kadasterkaarten van Buggenhout. Z.d.
3 bladen

2943 Kadasterkaarten van Denderbelle. Z.d.
4 bladen

2944 Kadasterkaarten van Denderleeuw. Z.d.
6 bladen

2945 Kadasterkaarten van Dendermonde. Z.d.
4 bladen

2946 Kadasterkaarten van Denderwindeke. Z.d.
2 bladen

2947 Kadasterkaarten van Desteldonk. Z.d.
2 bladen

2948 Kadasterkaarten van Eksaarde. Z.d.
5 bladen

2949 Kadasterkaarten van Elst. Z.d.
2 bladen

2950 Kadasterkaarten van Gavere. Z.d.
2 bladen

2951 Kadasterkaarten van Geraardsbergen. Z.d.
3 bladen

2952 Kadasterkaarten van Gijzegem. Z.d.
3 bladen

2953 Kadasterkaarten van Gottem. Z.d.
2 bladen

2954 Kadasterkaart van Hermelgem. Z.d.
1 blad

2955 Kadasterkaart van Hillegem. Z.d.
1 blad

2956 Kadasterkaart van Hundelgem. Z.d.
1 blad
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2957 Kadasterkaarten van Kallo. Z.d.
7 bladen

2958 Kadasterkaarten van Kruibeke. Z.d.
3 bladen

2959 Kadasterkaarten van Kruishoutem. Z.d.
6 bladen

2960 Kadasterkaarten van Lebbeke. Z.d.
10 bladen

2961 Kadasterkaarten van Leeuwergem. Z.d.
3 bladen

2962 Kadasterkaarten van Lieferinge. Z.d.
3 bladen

2963 Kadasterkaarten van Lochristi. Z.d.
2 bladen

2964 Kadasterkaarten van Machelen. Z.d.
6 bladen

2965 Kadasterkaarten van Mater. Z.d.
8 bladen

2966 Kadasterkaarten van Melden. Z.d.
6 bladen

2967 Kadasterkaarten van Melsele. Z.d.
10 bladen

2968 Kadasterkaart van Melsen. Z.d.
1 blad

2969 Kadasterkaart van Mespelare. Z.d.
1 blad

2970 Kadasterkaarten van Michelbeke. Z.d.
2 bladen

2971 Kadasterkaarten van Middelburg. Z.d.
4 bladen

2972 Kadasterkaart van Moorsele. Z.d.
1 blad
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2973 Kadasterkaarten van Mullem. Z.d.
2 bladen

2974 Kadasterkaarten van Nederhasselt. Z.d.
8 bladen

2975 Kadasterkaart van Nederzwalm. Z.d.
1 blad

2976 Kadasterkaarten van Neigem. Z.d.
3 bladen

2977 Kadasterkaarten van Nieuwkerken-Waas. Z.d.
3 bladen

2978 Kadasterkaart van Oombergen. Z.d.
1 blad

2979 Kadasterkaart van Oosterzele. Z.d.
1 blad

2980 Kadasterkaart van Opdorp. Z.d.
1 blad

2981 Kadasterkaart van Outer. Z.d.
1 blad

2982 Kadasterkaart van Paulatem. Z.d.
1 blad

2983 Kadasterkaarten van Pollare. Z.d.
7 bladen

2984 Kadasterkaarten van Roborst. Z.d.
3 bladen

2985 Kadasterkaarten van Rozebeke. Z.d.
2 bladen

2986 Kadasterkaarten van Scheldewindeke. Z.d.
6 bladen

2987 Kadasterkaart van Sint-Blasius-Boekel. Z.d.
1 blad

2988 Kadasterkaarten van Sint-Margriete. Z.d.
5 bladen

2989 Kadasterkaarten van Sint-Maria-Horebeke. Z.d.
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6 bladen

2990 Kadasterkaarten van Sint-Martens-Latem. Z.d.
3 bladen

2991 Kadasterkaarten van Sint-Martens-Leerne. Z.d.
2 bladen

2992 Kadasterkaarten van Strijpen. Z.d.
2 bladen

2993 Kadasterkaarten van Verrebroek. Z.d.
5 bladen

2994 Kadasterkaarten van Vinkt. Z.d.
4 bladen

2995 Kadasterkaarten van Wieze. Z.d.
2 bladen

2996 Kadasterkaarten van Zaffelare. Z.d.
6 bladen

2997 Kadasterkaarten van Zeveneken. Z.d.
3 bladen

2998 Kadasterkaarten van Zwijndrecht. Z.d.
9 bladen

2999 Figuratieve kaart van drie pachtgoederen in Melle en Merelbeke, 
opgemaakt door Carolus Benthuys. 21 november 1748

1 blad.

3000 Kaart van België met de staatswegen, de provinciewegen en de 
gemeentewegen. 1845

1 blad

Nrs. 3001 - 3679

NRS. 3001 - 3679
3001 Wegenkaart van België, met de vijf kilometer aangelegde wegen 

vóór 1795 en de aangelegde wegen onder de verschillende 
regimes tot 1846, opgemaakt op schaal 1 op 350.000. 18 januari 
1846

1 blad

3002 Kaart van België met de aangroei van het goederentransport langs 
rivieren, wegen en spoorwegen, uitgegeven door ingenieur A. 
Belpaire van het ministerie van Openbare Werken. 1834
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2 bladen

3003 Kaart van België met de aangroei van het goederentransport langs 
rivieren, wegen en spoorwegen, uitgegeven door ingenieur A. 
Belpaire van het ministerie van Openbare Werken. 1844

2 bladen

3004 Kaart van België, met het goederentransport per spoor, van kolen, 
cokes en mineralen, uitgegeven door het ministerie van Openbare 
Werken. Mei 1878

10 bladen

3005 Kaart van België, met het reizigerstransport per spoor, uitgegeven 
door het ministerie van Openbare Werken. 1880

9 bladen

3006 Kaart van België, met het goederentransport per spoor in 1879, 
uitgegeven door het ministerie van Openbare Werken. 1880

5 bladen

3007 Kaart van België, met de binnenscheepvaart, opgemaakt op schaal
1 op 320.000. 1881

1 blad

3008 Kaart van België, met verschillende gegevens van de Nationale 
Gendarmerie, opgemaakt door J. I. Reytter. Eerste helft 19de eeuw

1 blad

3009 Kaart van België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg, met de 
verschillende grensafbakeningen, opgemaakt door M. De Bouge in 
Gent. [1815-1830]

1 blad

3010 Militaire kaart van België, met de steden, de dorpen, de wegen en 
de wijken, opgemaakt op schaal 1 op 160.000. 1859

4 bladen

3011 Kaart van België, met de indeling in provinciën, plattegronden van 
de steden Antwerpen, Gent, Brussel en Luik en panorama's van de 
steden Antwerpen en Brussel, opgemaakt door J.C.J. Dosseroy. 
1860

1 blad

3012 Militaire kaart van België en Zeeland, met de administratieve 
grenzen, opgemaakt op schaal 1 op 160.000. 1862

4 bladen

3013 Kaart van Oost-Vlaanderen met de verdeling in arrondissementen 
en gerechtelijke kantons, opgemaakt door C.van Baarsel en zoon, 
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uitgegeven door P.J. Weygand in Den Haag. 1830
1 blad

3014 Kaart van Oost-Vlaanderen, met onder meer de hydrografische en 
de topografische vermelding van steden, dorpen,wijken, molens, 
abdijen, kastelen en hoeves, opgemaakt op schaal 1 op 100.000. 
Z.d.

1 blad

3015 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, met de aangelegde en 
gedeeltelijk gekasseide wegen, de landwegen, de spoorwegen, de 
bestaande kanalen, de te graven kanalen en de verschillende 
molens. Z.d.

3016 Kaart van een deel van Oost-Vlaanderen, met nadruk op de 
omgeving ten zuiden van Eeklo, Gent en Aalst. 19de eeuw

1 blad

3017 Kaart van het zuidelijk deel van Oost-Vlaanderen, met een deel van
de streek tussen Eke, Kortrijk, Geraardsbergen, Doornik en Ath tot 
Petegem. Z.d.

1 blad

3018 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, met de staatsbanen, provinciale 
wegen, private wegen die in concessie gegeven waren, gewone 
wegen, de aanleg van wegen en spoorlijnen, uitgegeven door F. 
van Damme. [1880]

1 blad

3019 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen in tweevoud met aanduiding van 
de arrondissementshoofdplaatsen, de kantonale hoofdplaatsen, de 
gemeenten, de wijken, de spoor- en tramwegen. [1887]

3 bladen

3020 Kaart van het noordelijk deel van Oost-Vlaanderen, met de 
grensafbakening met Nederland in 1842, opgemaakt op schaal 1 
op 20.000. Z.d.

1 blad

3021 Kaart van Oost-Vlaanderen, met aanduiding van de kantons en de 
aangrenzende kantons buiten de provincie, opgemaakt op schaal 1
op 10.000. Z.d.

1 blad

3022 Kaart van Oost-Vlaanderen, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen. 1827

1 blad

3023 Kaart van het noordelijk deel van Oost-Vlaanderen, met de 
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grensafbakening in 1664. Z.d.
1 blad

3024 " Nouvelle carte de la Province de la Flandre Orientale divisée en 
arrondissemens ommunaux et cantons de justice de paix, 
indiquant le tracé du chemin de fer". Kaart van de spoorwegen van
Oost-Vlaanderen, gedrukt door D. Raes, lithograaf in Brussel. [ca. 
1855]

1 blad

3025 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, met de staatsbanen, de 
provinciale wegen, de private banen die in concessie gegeven 
waren, de gemeentewegen en de spoorwegen, opgemaakt op 
schaal 1 op 10.000, uitgegeven door Ph. Vandermaelen. Z.d.

1 blad

3026 " Nouvelle carte des chemins de fer de l'Europe, composée d'après
des documents officiels par Pierre Schmitz, Bruxelles, 1863". Kaart 
van de Europese spoorwegen. 1863

1 blad

3027 Wegenkaarten van Oost-Vlaanderen, met de staatswegen, de 
provinciale banen, de private wegen die in concessie gegeven 
waren, de gemeentewegen, de spoorwegen en de ontwerpen van 
wegen, opgemaakt door M.J. Wolters. 1868-1872 (kopie van een 
kaart van 1857)

2 bladen

3028 Wegenkaart van Oost-Vlaanderen en omgeving, met de bestaande 
(kassei)wegen, de wegen in aanleg, de aan te leggen wegen en de 
spoorwegen tussen de steden: Antwerpen, Nijvel, Rijsel en Torhout.
Verder, wijknamen, bossen. 1836

1 blad

3029 Kadastrale verzamelkaart van Oost-Vlaanderen, opgemaakt op 
schaal 1 op 80.000, uitgegeven door F.J. Demares. 1837

2 bladen

3030 Kaart van Oost-Vlaanderen, uitgegeven door Ph.J. Maillart in 
Vilvoorde. Z.d.

1 blad

3031 " Carte routière de la Flandre Orientale, dressée par M.J. Wolters, 
ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées de la province".
Wegenkaart van Oost-Vlaanderen, uitgegeven door J. Wolters. 1 
januari 1857

1 blad

3032 Hydrografische atlas van Oost-Vlaanderen, met aanduiding van alle
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stromen, rivieren, kanalen, watergangen, vijvers, bruggen en 
sluizen, uitgaven onder leiding van M.J. Wolters van het ministerie 
van Openbare Werken. Z.d.

19 bladen

3033 Wegenkaart van de provincie Antwerpen, opgemaakt door 
directeur L.C.Vergauwen, uitgegeven door J.B. Blasseau in Brussel. 
1845

2 bladen

3034 Kaart van de provincie Antwerpen, met de wettige afstanden langs 
de wegen en langs de spoorwegen, opgemaakt door Justin Andries,
landmeter bij het Kadaster, op schaal 1 op 160.000, uitgegeven 
door Vandermaelen. 1886

1 blad

3035 Hydrografische kaart van de provincie Antwerpen, met aanduiding 
van de staatsspoorwegen, de staatsbanen, de provinciale wegen, 
de gemeentewegen, de ontwerpen van wegen en molens, 
uitgegeven door de opvolger van Ph. Vandermaelen. Z.d.

1 blad

3036 Kaart van de provincie Antwerpen, met de aanduiding van de 
nationale grenzen, de provinciale grenzen, de gemeentegrenzen, 
de verschillende wijken, de rivieren, de kanalen, de bruggen, de 
sluizen, de postwagendienst, de lokalisatie van de verschillende 
provinciale besturen, opgemaakt door E.J. Rousseau en zijn dienst, 
uitgegeven door J.E. Goossens. 1883

1 blad

3037 Kaart van de provincie Antwerpen, met de aanduiding van de 
steden en de dorpen, de wegen, de spoorwegen en kerkelijke 
inlichtingen, opgemaakt op schaal 1 op 100, uitgegeven door A.N. 
Légue in Brussel. Z.d.

1 blad

3038 Hydrografische kaart van Henegouwen, met de aanduiding van de 
steden en de dorpen, de wegen, de afgewerkte en spoorwegen in 
aanleg, de rivieren en de kanalen, opgemaakt op schaal 1 op 
100.000, uitgegeven door Ph. Vandermaelen. Z.d.

2 bladen

3039 Hydrografische kaart van de provincie Limburg, met de aanduiding 
van de steenwegen, de spoorwegen, de kanalen, de kanalen in 
aanleg, de ontwerpen van aan te leggen kanalen, de meren, de 
moerassen, de rivieren en het kamp van Beverlo, opgemaakt door 
I. Groetaer en zijn dienst. 1838

2 bladen
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3040 Hydrografische kaart van de provincie Luik , met aanduiding van de
stromen, de rivieren, de kanalen, de wegen, de wegen in aanleg en
de spoorwegen in aanleg, opgemaakt op schaal 1 op 100.000, 
uitgegeven door Ph. Vandermaelen. Z.d.

2 bladen

3041 Hydrografische kaart van de provincie West-Vlaanderen, met de 
aanduiding van de stromen, de rivieren, de kanalen, de 
staatswegen van eerste klasse en van tweede klasse, de 
provinciale wegen, de gemeentewegen, de draaibrugge en andere 
bruggen, de sluizen, en de vermelding wie voor het onderhoud van 
dit alles instaat, gedrukt door Ph. Vandermaelen, uitgegeven door 
het ministerie van Bruggen en Wegen. Z.d.

2 bladen

3042 Kaarten van het bisdom van Brugge onder bisschop Van de Velde, 
anno 1832, en onder bisschop Boussen, anno 1836, met de 
vermelding van de dekenijen en de parochies, uitgegeven door Van
Rijckegem Hovaere in Gent. 1832, 1836

2 bladen

3043 Kaart van het bisdom van Gent onder bisschop Van de Velde, 
uitgegeven door Van Rijckegem Hovaere in Gent. 1836

1 blad

3044 Kaart van het landgoed " Ruysvelt" in Deerlijk. [18de eeuw]
1 blad

3045 Kaarten van het inkorten van de Bovenloop van de Schelde. Z.d.
2 bladen

3046 Kaarten van het rechttrekken van de Scheldebochten in Gent en 
Appels, in Antwerpen en Vlissingen en in Dendermonde en Burcht. 
Laatste kwart 19de eeuw

3 bladen

3047 Plannen van het rechttrekken van de Scheldebochten, in Burcht, 
Bath en Antwerpen. Juni 1895

2 bladen

3048 Plannen van het rechttrekken van de Scheldebochten in 
Rupelmonde en Vlissingen, opgemaakt op schaal 1 op 100.000. 23 
juni 1897

2 bladen

3049 Kaart van de zeehavens in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk 
en Groot-Brittannië, anno 1875-1876, opgemaakt door J.Behr. April 
1878

1 blad
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3050 Loodskaarten voor de scheepsvaart op de Schelde, met 
dieptebepalingen van de bedding. 1863-1881

3 bladen

3051 Loodskaarten voor de scheepsvaart op de Westerschelde. Tweede 
helft 19de eeuw

3 bladen

3052 Kaarten van de pas van Krankeloon en de baggerwerken in de 
Schelde, opgemaakt op schaal 1 op 10.000. 1898

3 bladen

3053 Kaart van de wateringen langs de Bovenschelde en langs de 
Nederschelde, opgemaakt op schaal 1 op 20.000. 24 januari 1850

2 bladen

3054 Kaart van de verbeteringswerken aan de Bovenschelde in Melsen, 
die onder meer de verbredingswerken aan het kanaal en het 
onteigenen van private eigendommen inhielden, opgemaakt door 
T. Lamal, ingenieur van de dienst Bruggen en Wegen, op schaal 1 
op 1.000. 16 mei 1848

1 blad en 1 stuk

3055 Kaarten van de verbeteringswerken aan de Bovenschelde, in de 
omgeving van de Zwarte Coppensbeek nabij Zwijnaarde, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.000. 20 maart 1848

2 bladen en 1 stuk

3056 Plannen van het rechttrekken van de Scheldedijken in de omgeving
van Ledeberg, opgemaakt op schaal 1 op 200. 5 oktober 1892

2 bladen

3057 Stafkaarten van Antwerpen, met de haveninstallaties, de bassins, 
en de linkeroever van de Schelde. 24 maart 1899

3 bladen

3058 Kaart van de grensafbakening tussen de Bataafse republiek en de 
Franse republiek. [1819]

7 bladen en 1 stuk

3059 Kaart van de provincie Luxemburg, opgemaakt door F. Heuschling, 
op schaal 1 op 80.000, uitgegeven door J.B. Blasseau in Brussel. 
Z.d.

4 bladen

3060 Kaart van de provincie Luxemburg, met de exacte grensafbakening 
tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Belgische provincie 
Luxemburg, uitgegeven door Konen in Brussel. 19 april 1869
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1 blad

3061 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten in 
Dendermonde, opgemaakt op schaal 1 op 1.000. 12 augustus 1864

1 blad en 1 stuk

3062 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten nabij Aalst, 
opgemaakt door Fr. Wolters, op schaal 1 op 1.000. 9 juni 1864

1 blad

3063 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten nabij Aalst, 
opgemaakt door ingenieur Wolters, op schaal 1 op 500. 8 
november 1862

1 blad

3064 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten nabij Aalst, 
opgemaakt door ingenieur Wolters, op schaal 1 op 500.000. 4 juni 
1863 Z.d.

1 blad

3065 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten in Welle, 
opgemaakt door ingenieur Wolters, op schaal 1 op 1.000. 9 juni 
1864

1 blad

3066 Plan van de nieuwe sluis op de Dender in Denderleeuw. 22 juli 
1822

1 blad

3067 Kaart van de verbeteringswerken aan de Dender, in Denderleeuw, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.000. 29 juli 1853

1 blad

3068 Kaart van het rechttrekken van de Denderbochten van 
Denderleeuw naar Liedekerke, opgemaakt door ingenieur Wolters, 
op schaal 1 op 1.000. 9 juni 1864

1 blad

3069 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Okegem, 
opgemaakt door ingenieur Wolters, op schaal 1 op 1.000. 9 juni 
1864

1 blad

3070 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Ninove en de grens 
met Henegouwen, opgemaakt door de ingenieur van het ministerie
van de Bruggen en Wegen, op schaal 1 op 1.000. 7 maart 1864

4 bladen

3071 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Ninove en de grens 
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met Henegouwen, opgemaakt op schaal 1 op 5.000. 1 maart 1864
1 blad

3072 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Ninove en de grens 
met Henegouwen, opgemaakt door Lamal, op schaal 1 op 200. 1 
maart 1864

4 bladen

3073 Kaart van het rechttrekken van de Dender in Ninove. 1866
2 bladen en 1 stuk

3074 Kaarten van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de 
Dender in de streek rond Geraardsbergen, opgemaakt door 
ingenieur T. Lamal. 1 maart 1864

2 bladen

3075 Kaart van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de 
Dender in Schendelbeke, opgemaakt door ingenieur Lamal, op 
schaal 1 op 50. 1 maart 1864

1 blad

3076 Kaart van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de 
Dender in Idegem, opgemaakt door ingenieur Lamal, op schaal 1 
op 50. 1 maart 1864

1 blad

3077 Kaart van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de 
Dender in Zandbergen en Appelterre, opgemaakt door ingenieur 
Lamal. 1 maart 1864

1 blad

3078 Plannen van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de 
Dender in Pollare, opgemaakt door ingenieur Lamal. 1 maart 1864

3 bladen

3079 Plan van de bijkomende werken bij het rechttrekken van de Dender
in Pollare, opgemaakt door ingenieur Lamal, op schaal 1 op 500. 1 
maart 1864

1 blad

3080 Kaarten van de verbeteringswerken aan de Dender, opgemaakt 
door Spaak, op schaal 1 op 1.000. 29 juli 1853

4 bladen

3081 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Zandbergen en 
Appelterre-Eichem, opgemaakt door ingenieur T.Lamal, op schaal 1
op 1.000. Z.d.

1 blad
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3082 Kaarten van het rechttrekken van de Dender in Zandbergen en 
Appelterre-Eichem, opgemaakt door ingenieur T. Lamal, op schaal 
1 op 1.000. Z.d.

4 bladen

3083 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken met de 
gemeenten Overboelare, Nederboelare, Geraardsbergen, 
Schendelbeke, Onkerzele, Idegem, Grimminge, Zandbergen, 
Pollare, Appelterre-Eichem, Outer, Meerbeke, Ninove, Okegem, 
Iddergem, Denderleeuw, Welle, Erembodegem, Aalst, Hofstade, 
Herdersem, Gijzegem, Mespelare, Denderbelle, Oudegem en 
Dendermonde, opgemaakt door ingenieur Wolters, op schaal 1 op 
20.000. 24 januari 1850

1 blad

3084 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken in Idegem. 1852
1 blad

3085 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken, in Okegem en 
Denderleeuw, opgemaakt door Leon Derate, ingenieur. 1865

1 blad

3086 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken, in Ninove, 
opgemaakt door T. Lamal, op schaal 1 op 2.500. 5 mei 1865

1 blad

3087 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken, in Pamel, 
opgemaakt door Leon Derate. 28 juli 1865

1 blad

3088 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken, in Pollare, 
opgemaakt door T. Lamal, op schaal 1 op 2.500. 5 mei 1865

1 blad

3089 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken in de 
Denderstreek, opgemaakt door T. Lamal, op schaal 1 op 2.500. 5 
mei 1865

4 bladen
Niet raadpleegbaar

3090 Kaart van de waterschappen in het Denderbekken in Overboelare, 
opgemaakt door T.Lamal, op schaal 1 op 2.500. 5 mei 1865

6 bladen

3091 Kaart van de waterschappen in het Leiebekken, opgemaakt door 
Wolters, ingenieur van het ministerie van Bruggen en Wegen, op 
schaal 1 op 20.000. 24 januari 1850

1 blad
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3092 Topografische kaart van het Land van Waas, opgemaakt door G.A. 
Peeters uit Meerdonk, uitgegeven door F. Desterbec in Brussel. 
1848

1 blad

3093 Kaarten van de Sassevaart in Oostakker. 3 februari 1827
2 bladen

3094 Kaart van de Sassevaart en het kanaal Gent-Terneuzen, opgemaakt
door de ingenieur van Waterstaat. 15 februari 1828

1 blad

3095 Kaart van het verbindingskanaal tussen de Leie in Deinze tot het 
Schipdonkkanaal, in Bachte, opgemaakt door ingenieurs Wolters en
Colson, op schaal 1 op 1.000. 15december 1846

1 blad

3096 Kaart van de Leie in Deinze tot het Schipdonkkanaal in Nevele, 
getekend door H. Colson, ingenieur in Gent, op schaal 1 op 1.000. 7
december 1846

1 blad

3097 Kaart van de Leie in Deinze tot het Schipdonkkanaal in Merendree, 
opgemaakt door ingenieur Colson, op schaal 1 op 100. 2 december
1846

1 blad

3098 Kaart van de aansluiting van het Schipdonkkanaal en de Leie met 
het kanaal van Gent naar Brugge, vlakbij de grens van Merendree 
en Zomergem, opgemaakt door L. van Schoubrouck. 31 december 
1853

1 blad

3099 Kaart van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in 
Zomergem, opgemaakt door ingenieur L. van Schoubrouck. 31 
januari 1854

1 blad

3100 Kaarten van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in
Ronsele, opgemaakt door ingenieur L. van Schoubrouck. 31 januari 
1854

2 bladen

3101 Kaart van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in 
Oostwinkel, opgemaakt door ingenieur L. van Schoubrouck, op 
schaal 1 op 1.000. 18 februari 1854

1 blad

3102 Kaart van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in 
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Eeklo, opgemaakt door ingenieur L. van Schoubroeck, op schaal 1 
op 1.000. 15 maart 1854

1 blad

3103 Kaart van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in 
Adegem, opgemaakt door ingenieur L.van Schoubrouck, op schaal 
1 op 1.000. 15 maart 1854

1 blad

3104 Kaarten van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in
Adegem, opgemaakt door T. Pierard, op schaal 1 op 1.000. 1 
februari 1854

2 bladen

3105 Kaart van de kanaalverbinding tussen de Leie en de Noordzee, in 
Sint-Laureins, en plan van de plaats waar het kanaal de Lieve in 
het verbindingskanaal uitmondt, opgemaakt door L. van 
Schoubroeck, op schaal 1 op 1.000. 13 maart 1854.

2 bladen

3106 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Boekhoute, 
opgemaakt door ingenieur Joseph Andries, op schaal 1 op 1.000. 10
maart 1854

1 blad

3107 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Watervliet, 
opgemaakt door ingenieur Joseph Andries, op schaal 1 op 1.000. 10
maart 1854

1 blad

3108 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Sint-Jan-in-
Eremo, opgemaakt door ingenieur Joseph Andries, op schaal 1 op 
1.000. 15 maart 1854

1 blad

3109 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Sint-
Margriete, opgemaakt door ingenieur Joseph Andries, op schaal 1 
op 1.000. 10 maart 1854

1 blad

3110 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Sint-
Laureins, opgemaakt door directeur van de werken F. Diegerick, op 
schaal 1 op 1.000. 26 november 1846

1 blad

3111 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Maldegem, 
opgemaakt door ingenieur F. Diegerick, op schaal 1 op 1.000. 11 
december 1846

2 bladen
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3112 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Middelburg, 
opgemaakt door ingenieur F. Diegerick, op schaal 1 op 1.000. 28 
november 1846

1 blad

3113 Kaart van het kanaal van Zelzate naar de Noordzee, in Middelburg, 
opgemaakt door ingenieur Pierard, op schaal 1 op 1.000. 1 februari
1854

1 blad

3114 " Verbinding Leie-Noorzee" . Kaarten van het kanaal van Nevele 
naar Brugge, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 26 juli 1830

3 bladen

3115 Kaart van de verdiepingswerken en de verbredingswerken van het 
kanaal Brugge-Gent in Aalter en Knesselare, opgemaakt door 
ingenieur Declercq op schaal 1 op 2.500. 31 mei 1858

1 blad

3116 Kaart van het plantrecht in Hansbeke, naast de tragel van het 
kanaal Gent-Brugge. 19de eeuw

1 blad

3117 Kaart van de bijrivieren van de Rietgracht in Oostakker, nabij Gent, 
opgemaakt door landmeter van het Kadaster Gerard, op schaal 1 
op 1.000. 1 februari 1854

1 blad

3118 Kaart van de bijrivieren van de Maaltebeek in een deel van Gent, 
opgemaakt door landmeter A. Moyson. 31 december 1851

1 blad

3119 Kaart van de bijrivieren van de Poekebeek, in Poeke, Lotenhulle, 
Vinkt, Meigem, Poesele en Nevele, opgemaakt door directeur van 
de werken Hamer. 26 maart 1878

1 blad

3120 Kaart van de zandbanken voor de Belgische kust, opgemaakt door 
de Maere Limnander, op schaal 1 op 100.000. 25 maart 1878

1 blad

3121 Kaarten van de irrigatie van de meersgronden in Mendonk en 
Zaffelare, met behulp van windmolens, opgemaakt door Gerard. 1 
juni 1847

2 bladen

3122 Kaarten van de irrigatie van de gronden in Bocholt en Sint-
Huibrechts-Lille, die eigendom waren van graaf de Theux. 11 juni 
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1852
2 bladen

3123 Kaarten van de irrigatie van de gronden in het gehucht Assels in 
Drongen en Afsnee, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 1829, 1852

3 bladen

3124 Plannen van de industriële inplanting van een distillerie van W. De 
Reu in de Brouwerijstraat in Aalter, opgemaakt op schaal 1 op 500. 
1850

3 bladen

3125 Fabrieksplan. Ca. 1930
1 plan

3126 Plannen van de industriële inplanting van een distillerie van 
Constant De Prijck in de Veirstraat in Appels, opgemaakt door P. 
Gerard, op schaal 1 op 1.000. 20 december 1849

3 bladen

3127 Plannen van de industriële inplanting van een stokerij van de 
kinderen van Jacques Aerts in de Bookstraat en de Molenstraat in 
Appels, opgemaakt door P. Gerard, op schaal 1 op 500. 23 
december 1849

3 bladen

3128 Plannen van de industriële inplanting van een steenbakkerij van J. 
Antheunis in de Denderstraat in Appelterre-Eichem, opgemaakt op 
schaal 1 op 2.500. [midden 19de eeuw]

3 bladen

3129 Plan van de industriële inplanting van een stoommachine in een 
fabriek van A. Van Maldegem nabij de brug in Bellem. 12 juli 1851

1 blad

3130 Plan van de industriële inplanting van een plan van een stokerij, 
opgemaakt op schaal 1 op 200. [midden 19de eeuw]

1 plan

3131 Plan van een katoenfabriek van G. Van Acker en M. Van Acker in het
Rabot in Gent, opgemaakt op schaal 1 op 100. Z.d.

1 plan

3132 Plannen van de industriële inplanting van een stokerij van Hericus 
Wille in Ename, opgemaakt door P. Gerard, op schaal 1 op 500. 2 
januari 1849

6 bladen

3133 Plannen van de industriële inplanting van een olieslagerij langs de 
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Dender in Erpe, opgemaakt door P. Gerard, op schaal 1 op 500. 6 
april 1850

5 bladen

3134 Plan van de industriële inplanting van een verwarmingsinstallatie 
van een fabriek van J. Lamotte in de Brusselsepoortstraat in Gent, 
opgemaakt op schaal 1 op 100. 20 september 1851

1 blad

3135 Plannen van de industriële inplanting van een brouwerij van 
Bambeke in de Coupuregang in Gent, opgemaakt op schaal 1 op 
500. [midden 19de eeuw]

5 bladen

3136 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine van 
een kaarsenfabriek van de familie Dierick-De Smet in de Coupure 
in Gent. 1850

3 bladen

3137 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een fabriek van Jacques Slembroekx in de Elisabethgracht in Gent. 
29 juni 1850

5 bladen

3138 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een weverij in Gent. 16december 1850

2 bladen

3139 Plan van de industriële inplanting van fabriek in de Ham in Gent, 
opgemaakt, op schaal 1 op 500. 31 april 1851

1 blad

3140 Plannen van de industriële inplanting van een fabriek van Charles 
Joos in de Houtlei in Gent. 26 december 1850

6 bladen

3141 Plannen van de industriële inplanting van een winkel in de 
Langemunt in Gent. 27 juli 1851

2 bladen

3142 Plan van de industriële inplanting van een stoommachine in een 
fabriek van J. Vincent in de Koekaai in Gent. 19de eeuw

1 blad

3143 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een loodgieterij van Fr. De Kegel in de Oudburg in Gent, gelegen 
tussen de Leie, de Lange Steenstraat en de Geldmunt. 26 januari 
1850

6 bladen
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3144 Plan van de industriële inplanting van een stoommachine in het 
omwalde goed van H.F.De Turck in de Matstukstraat in de wijk Sint-
Pieters-Aaigem in Gent, opgemaakt door stadsarchitect J.F. 
Duermael. 23 december 1850

1 blad

3145 Plannen van de industriële inplanting van een huidvetterij of 
huidbewerkerij van R. Pellat in de Goudstraat en de Minnemeers in 
Gent. 1851

6 bladen

3146 Plannen van de industriële inplanting van een wasserij in de 
Nieuwland in Gent. [midden 19de eeuw]

1 blad

3147 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een fabriek in de Palingstraat in Gent, opgemaakt door A. 
Verstraete. 22 maart 1851

2 bladen

3148 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een ijzergieterij in de Nederpolder nabij de Reep in Gent, 
opgemaakt door Jean Ch. Suls. 1 juni 1850

3 bladen

3149 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een fabriek van P.J. De Raeve in de Saliestraat en Stoppelstraat in 
Gent, opgemaakt door T. Gerard. 15 april 1851

2 bladen

3150 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een suikerraffinaderij van I.L. Casier en zoon in de Sleepstraat in 
Gent. [19de eeuw]

6 bladen

3151 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een fabriek in de Sleepstraat in Gent, opgemaakt door J.G. 
Vanghelder. 13 april 1850

3 bladen

3152 Plannen van de industriële inplanting van een fabriek van Lippens 
in de Visserij in Gent. 3 mei 1851

2 bladen

3153 Plannen van de industriële inplanting van een leerlooierij en een 
huidenververij van Vincent Deckers op de Arteveldeplaats in Gent, 
met een plan van het te bouwen atelier en een plan van de 
leerlooierij, opgemaakt door A. Psunaert, op schaal 1 op 100. 1 
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december 1850
2 bladen

3154 Plannen van de industriële inplanting van een fabriek van Van 
Damme in de Steendam in Gent, opgemaakt door P.Gerard. 26 
januari 1850

5 bladen

3155 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een winkel van Goethals in de Zuivelsteeg in Gent, opgemaakt 
door P. Gerard. 13 juni 1851

2 bladen

3156 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
brouwerij Huyghebaert in de Apostelstraat in Gent, opgemaakt 
door P. Gerard. 28 augustus 1851

2 bladen en 1 stuk

3157 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in 
een gordelfabriek van Antheunis in Geraardsbergen, opgemaakt 
door P. Gerard. 18 mei 1850

6 bladen

3158 Kaarten van de industriële inplanting van een stoommachine voor 
de bloemmolen van D. Verbraecken in Melsele, opgemaakt op 
schaal 1 op 500. 27 november 1849

8 bladen

3159 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine en 
een alcoholstokerij van Jan de Cooman in de Damstraat in Ninove, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.250. 16 augustus 1851

3 bladen

3160 Plannen van de industriële inplanting van een stijfselfabriek van 
Foulon-Hart in Sint-Gillis nabij Dendermonde, opgemaakt door P. 
Gerard. Z.d.

3 bladen

3161 Plannen van de industriële inplanting van een rosmolen voor een 
oliestamperij van W. Pieter van Langenhove en I.M. van Cauteren in
Sint-Gillis nabij Dendermonde. 31 januari 1851

2 bladen

3162 Plannen van de industriële inplanting van een stoffenververij in de 
Veldstraat in Sint-Niklaas. [19de eeuw]

4 bladen

3163 Kaarten van herbergen in Sint-Niklaas, opgemaakt door architect S.
Serrure, op schaal 1 op 500. 17 maart 1877
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7 bladen

3164 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine van 
een bloemmolen in de Zeedijkstraat in Temse. Z.d.

5 bladen

3165 Plannen van de industriële inplanting van op te richten werkhuizen.
19de eeuw

14 bladen

3166 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine langs 
de Kasteelstraat, de Vlietdam en de Veerstraat in Temse, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.250. 21 september 1850

6 bladen

3167 Plan van een stoommachine. [midden 19de eeuw]
1 blad

3168 Plannen van de industriële inplanting van koolmijnen in 
Oudenaarde, opgemaakt door A Van Hoinbrouck de Fienne. 24 
oktober 1837

3 bladen

3169 Plannen van de industriële inplanting van maritieme installaties op 
de site Thurn en Taxis in Brussel, gedrukt door J. Goemare in 
Brussel. Z.d.

2 bladen

3170 Plannen van de draaibrug in Berlare, opgemaakt op schaal 1 op 50.
[1869]

2 bladen

3171 Kaart van werken aan een standbeeld in Brussel, tussen de 
Koninklijkestraat en de Kwartelstraat, opgemaakt op schaal 1 op 
100. Z.d.

19 bladen

3172 Plannen voor het plaatsen van een duiker en de rioleringen in 
Deinze. 1876

2 bladen

3173 Kaart van de openbare werken in Gent. 1839
1 blad

3174 " Algemeen plan der onderaardse goot". Plannen van de openbare 
werken aan de riolering van de zinkputten in de Biezenstraat, de 
Veldstraat en de Molenstraat in Lokeren. [1883]

2 bladen
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3175 Kaart van het waterlozingstelsel in Eeklo, met aanduiding van het 
Leembeeks Vaardeken en de Hellestroom, opgemaakt door 
Lembekenaar F. F. Stocman en Evergemnaar J. de Rue, landmeters. 
12 september 1809-14 september 1809

1 blad

3176 Kaarten van de bijkomende openbare werken aan de veldweg naar 
Ronse in Schorisse en in Oudenaarde. 6 december 1859

4 bladen

3177 Plan voor het plaatsten van een gemetste buis onder buurtweg 
nummer 6, langs de Pottenberg in Zegelsem, opgemaakt op schaal
1 op 200. 1883

1 blad

3178 Plan van de vernieuwing van de Overleebrug over de Moervaart in 
Wachtebeke, opgemaakt op schaal 1 op 200. 1866

1 blad

3179 Plannen van de vergroting van de kerk van Baarle, opgemaakt door
architect Van Overstraeten in Gent. 23 mei 1848

2 bladen

3180 Plannen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde, 
opgemaakt door architect Johan Beeckman in Dendermonde. 17 juli
1837

2 bladen

3181 Plannen van de vergroting van de kerk van Destelbergen, met de 
aanbouw van kruisbeuk. [1887]

4 bladen

3182 Plannen van de zuidelijke kruisbeuk van de Sint-Baafskathedraal in 
Gent, opgemaakt door architect P. Van Kerkhove in Gent. 14 
december 1886

5 bladen

3183 Plannen van het grootseminarie van Gent, opgemaakt in Gent op 
schaal 1 op 1000 en op schaal 1 op 500. 27 november 1871

4 bladen

3184 Plannen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken in Brussel. Ca. 
1850

2 bladen

3185 Plan van de pastorie van Landskouter, opgemaakt door architect M.
Hosten. Z.d.

1 blad
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3186 Plannen van de herstellingswerken aan de kerk van Lotenhulle, 
opgemaakt door architect August Van Assche in Gent. 1 maart 
1872

3 bladen

3187 Plannen van de vergroting van de kerk van Munte, opgemaakt door
architect Roeland in Gent. 30 maart 1863

3 bladen

3188 Plannen van de voormalige kerk van Oosterzele, opgemaakt door 
architect Minard. [1830]

14 bladen

3189 Plannen van de pastorie van Oudenaarde, opgemaakt door 
architect E.van de Vijver in Brussel. 10 april 1871

7 bladen

3190 Plannen van de herstelling van de Sint-Hermeskerk in Ronse, 
opgemaakt door architecten F.A. Bruneel en Serrure in Ronse, op 
schaal 1 op 66. 20 april 1869

5 bladen

3191 Plannen van de pastorie van Overmere. [1857]
4 bladen

3192 Plannen voor een "betaalde school" en een normaalschool voor 
meisjes in de Gouvernementstraat in Gent, opgemaakt door 
architect Ch. Leclerc-Restieaux, op schaal 1 op 100. 30 november 
1859

2 bladen

3193 Plannen van het schoolgebouw in de Nederpolder in Gent, 
opgemaakt door architect L. Raepsaet in Gent. 30 september 1828

3 bladen

3194 Plan van het krankzinnigengesticht en het hospitaal, de boerderij 
en de school voor wezen in Ledeberg, opgemaakt op schaal 1 op 
100. [1853]

1 blad

3195 Plan van de vergroting van het godshuis en het weeshuis in 
Merelbeke, opgemaakt door architect L. J. Beunfays in Gent. 1 
maart 1871

3 bladen

3196 Plan van een op te richten schoolhuis in Oordegem, opgemaakt 
door architect S. Michiels in Aalst. 23 januari 1829

1 blad
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3197 Plan van de school en het schoolhuis in Opdorp, opgemaakt door 
architect Johan Beeckman. 1 december 1829

1 blad

3198 Plannen van de school en het schoolhuis in de wijk Klein Sinaai 
nabij Sinaai, opgemaakt door architect L. Depauw, op schaal 1 op 
100. Klein Sinaai was het domein Boudelo. 28 april 1848

2 bladen

3199 Modelplannen voor het oprichten van een lagere school. [1852]
42 bladen

3200 Plan van de voorgevel van het gepensioneerdenrustoord of hospice
in Petegem, opgemaakt door architect Fl. van Varenbergh, op 
schaal 1 op 50. 18 oktober 1872

1 blad

3201 Kaart van de gemeentelijke eigendommen van Dikkelvenne, 
opgemaakt op schaal 1 op 10.000. 15 oktober 1839

1 blad

3202 Plannen van een tehuis en atelier voor bedelaars langs de Coupure 
in Gent. Z.d.

8 bladen

3203 Plannen van de oude en de nieuwe gevangenis van Eeklo, 
opgemaakt door architect J.B. van de Capelle uit Gent. 8 februari 
1813

10 bladen en 1 stuk

3204 Plan van de aanleg van nieuwe straten rondom de gevangenis van 
Gent in de Akkergemstraat. Z.d.

1 blad

3205 Plannen van de centrale gevangenis van Gent. 4 juni 1833, 1 mei 
1835

2 bladen

3206 Plannen van de verbouwing van het voormalige klooster van Sion 
tot een gevangenis in Oudenaarde. 2 april 1812

3 bladen en 1 stuk

3207 Plan van de verbouwing van het voormalige recollettenklooster tot 
een gevangenis, tribunaal en depot in Oudenaarde, opgemaakt 
door architect Van den Hende. 2 mei 1803 (12 floréal XI)

1 blad

3208 Plannen van de op te richten gevangenis in Oudenaarde, 
opgemaakt door architect P.J. Briels uit Gent. 26 juli 1813
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3 bladen en 1 stuk

3209 Plan van uit te voeren verbouwingswerken in de gevangenis van 
Oudenaarde, opgemaakt door architecht Pieter Clepkens uit 
Oudenaarde. 1 juli 1833

1 blad

3210 Kaart van de grens tussen Lovendegem en Vinderhoute, 
opgemaakt door P.Tinel, prefect van het Scheldedepartement. 27 
augustus 1804 (9 fructidor XII)

1 blad
Niet raadpleegbaar

3211 Kaart van de grens tussen Vosselare en Landegem van de " 
Houtstraete" tot aan " Nokerbulcxken". 18de eeuw

1 blad

3212 Kaarten van de scheiding van de gemeenten Oostakker en Sint-
Amandsberg nabij Gent. [1869-1870]

2 bladen

3213 Kaarten van de uitweg van het landgoed " Den Kleynen Wal" aan 
de Pontweg in Drongen, dat eigendom was van J.B. Nuytens uit 
Gent, opgemaakt door architect Eeman in Drongen. 3 februari 1821

2 bladen

3214 Kaarten van de fortengordel in Dendermonde, met de Oude Vest 
tussen de weg van Dendermonde naar Mechelen en " het waeter 
van den Rammelaer". [1821-1822]

2 bladen

3215 Kaarten van de oude militaire citadel van Gent, met de vormen van
de oude stadswallen zijn op het plan getekend evenals een 
molenberg en molen in Gent. 8 februari 1847

4 bladen

3216 Kaart van het buskruitmagazijn, de woonwijk Muinkkaai en Oude 
Molenaarstraat, de Schelde, de Oude Schelde, de vesten en de 
stadswallen van Gent. 23 september 1850

1 blad

3217 Electorale kaart met de kiesdistricten van Aalter. 23 september 
1842

1 blad

3218 Electorale kaart met de kiesdistricten van Gent, opgemaakt door 
landmeter B. J. Saurel, op schaal 1 op 5.000, gedrukt door A.J. 
Saurel in Brussel. 16 september 1842

1 blad
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3219 Electorale kaart met de kiesdistricten van Ronse, opgemaakt door 
landmeter G. Segnor in Ronse, op schaal 1 op 10.000. 15 
september 1842

1 blad

3220 Electorale kaart met de kiesdistricten van de oostkant van Sint-
Niklaas. 2 augustus 1842

1 blad

3221 Plan van de wegenaanleg van de Groenstraat, een binnenweg in 
Aalst. [19de eeuw]

1 blad

3222 Plan van de wegenaanleg van de eersteklasse staatsbaan nummer 
1 van Brussel naar Oostende, opgemaakt door landmeter H.J. 
Bastin. 12 december 1844

1 blad

3223 Plannen van de wegenaanleg van de Scherrestraat in Aalst, 
opgemaakt door architect J. Stevin in Aalst. 9 maart 1871

2 bladen

3224 Plannen van de provinciale wegenaanleg tussen Aalst en 
Oudenaarde. 1830-1850

13 bladen

3225 Plan van de wegenaanleg in Aalter, opgemaakt door architect 
Gedon Questienne. 29 december 1852

1 blad

3226 Plannen van de wegenaanleg in Aalter, opgemaakt door architect 
Gedon Questienne. 29 december 1852

2 bladen

3227 Plan van de wegenaanleg van de steenweg in Assenede, 
opgemaakt in Gent op schaal 1 op 250. Kaart met aanduiding van 
de bestaande huizen, tot leggen van steenweg beginnende bij de 
Nederlandse grens (Posthoorn) over het Halleken naar Assenede, 
met lengteprofiel. 26 april 1864

1 blad

3228 Plan van de wegenaanleg in Baasrode. [19de eeuw]
1 blad

3229 Plan van de wegenaanleg in Baasrode. [1850]
1 blad

3230 Plan van de wegenaanleg in Bassevelde en de grens tussen 
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Kaprijke en Lembeke. 2 januari 1856
1 blad

3231 Plan van de wegenaanleg van de steenweg in Bellem, opgemaakt 
door gezworen landmeter Gedon Questienne in Deinze. 14 
augustus 1849

1 blad

3232 Plannen van de provinciale wegenaanleg tussen Berchem nabij 
Kluisbergen en Ronse, opgemaakt op schaal 1 op 1.000. 22 februari
1841

2 bladen

3233 Plannen van de wegenaanleg van de steenweg in Boekhoute. 22 
april 1862

2 bladen

3234 Plan van de wegenaanleg van de steenweg in Buggenhout, 
opgemaakt door gezworen landmeter J. L. Gilta. 26 mei 1858

1 blad

3235 Plannen van de wegenaanleg in Deinze en Asper over de 
gemeenten Petegem en Nazareth. 20 april 1863

2 bladen

3236 Plan van de wegenaanleg van de steenweg van Deinze naar Tielt, 
opgemaakt op schaal 1 op 200. 27 augustus 1870

1 blad

3237 Plan van de wegenaanleg van de steenweg van Deinze naar Vinkt, 
in Zeverenen Vinkt. 27 oktober 1855

1 blad

3238 Plannen van de wegenaanleg van een gemeentelijke weg naar 
Teralfene, in Denderleeuw, opgemaakt op schaal 1 op 500. 29 
maart 1864

8 bladen

3239 Plan van de wegenaanleg in Denderleeuw, opgemaakt op schaal 1 
op 2.500. Z.d.

1 blad

3240 Plannen van de wegenaanleg tussen Ninove en Edingen en tussen 
Denderwindeke en Meerbeke. 26 september 1838

2 bladen

3241 Plan van de wegenaanleg tussen de provinciewegen van Aalst naar
Oudenaarde en van Oudenaarde naar Geraardsbergen, opgemaakt 
op schaal 1 op 5.000. 5 oktober 1836
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1 blad

3242 Plannen van de wegaanleg van de steenweg in Elst naar 
Hundelgem, opgemaakt door C. Carnie. 1847

6 bladen

3243 Plannen van de wegenaanleg van Sint-Niklaas naar Kieldrecht, 
opgemaakt door ingenieur Lemmen uit Dendermonde, op schaal 1 
op 1.000. [1838-1841]

3 bladen

3244 Plannen van de wegenaanleg van Tielt naar Eeklo, in het 
noordwesten van Oost-Vlaanderen, opgemaakt op schaal 1 op 
1.000. 1838

6 bladen

3245 Plannen van de wegenaanleg van Brussel naar Oudenaarde, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.000. [1834, 1836]

2 bladen

3246 Plannen van de wegenaanleg van Gent naar Hundelgem, 
opgemaakt door ingenieur Dedene, op schaal 1 op 1.000. 1839

2 bladen

3247 Plannen van de wegenaanleg van Lokeren naar Oosterzele. 1838-
1842

8 bladen

3248 Plannen van de wegenaanleg tussen Ninove en Halle, tot de grens 
met Brabant. 26 augustus 1836

1 blad

3249 Plannen van de wegenaanleg tussen Ninove en Halle, opgemaakt 
door T. Hamel, op schaal 1 op 1.000. 20 maart 1855

2 bladen

3250 Plannen van de wegenaanleg tussen Ronse en Brakel, opgemaakt 
op schaal 1 op 1.000. 17 oktober 1845

3 bladen

3251 Plannen van de wegenaanleg tussen Brussel en Oudenaarde. Eind 
19de eeuw

2 bladen

3252 Plan van de wegenaanleg tussen Gent en Oudenaarde en tussen 
Deinze en Oudenaarde. 3 oktober 1865

1 blad

3253 Plan van de wegenaanleg tussen Gent en het Nederlandse 
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Schoondijke. [1815-1830?]
1 blad

3254 Plan van de wegenaanleg van een kasseibaan in het noordwesten 
van Oost-Vlaanderen. Eind 18de eeuw

1 blad

3255 Plan van de wegenaanleg in de polders van Sint-Gillis, Kieldrecht 
en Vrasene, opgemaakt door Ed. Mazes in Sint-Niklaas, op schaal 1 
op 2.500. 1 mei 1855

1 blad

3256 Plan van de wegenaanleg in Evergem, opgemaakt door De Clerq in 
Gent, op schaal 1 op 2.500. 28 april 1859

1 blad

3257 Plan van de wegenaanleg van de provinciale kasseiweg van Gent 
naar Hundelgem, opgemaakt in Gent op schaal 1 op 2.500. 18 mei 
1852

1 blad

3258 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg langs het kanaal Gent-
Brugge in Vosselare, Merendree en Landegem, opgemaakt op 
schaal 1 op 2.500. 11 augustus 1859

1 blad

3259 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg van Landegem naar 
Drongen, opgemaakt door Dederre in Gent, op schaal 1 op 2.500. 
19 april 1865

1 blad

3260 Plannen van de wegenaanleg tussen Massemen en Westrem, langs 
het treinstation van Wetteren, opgemaakt door Dederre, op schaal 
1 op 1.000. 6 juni 1856

2 bladen

3261 Plan van de wegenaanleg tussen Wetteren en Oombergen, 
opgemaakt door Dederre in Gent, op schaal 1 op 1.000. 30 oktober 
1857

1 blad

3262 Plan van de wegenaanleg tussen Wetteren en Oombergen, 
opgemaakt door Dederre in Gent, op schaal 1 op 1.000. 30 oktober 
1857

1 blad

3263 Plannen van de wegenaanleg van Berchem nabij Kluisbergen naar 
Ronse. 1838-1839

7 bladen



Kaarten 349

3264 Plan van de wegenaanleg tussen Ronse en Leupegem. Eind 18de 
eeuw

1 blad

3265 Plannen van de wegenaanleg in Ronse. 1850, 1863
2 bladen

3266 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in de Brugsestraat, de 
Molenstraat, de Oostendestraat, de Boelare en de Grote markt van 
Eeklo, opgemaakt op schaal 1 op 1.250. 12 september 1860

1 blad

3267 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in de 
Honegembosstraat in Erpe, opgemaakt door P. Schockaert in Erpe, 
op schaal 1 op 2.500. 28 mei 1852

1 blad

3268 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in Ertvelde, 
opgemaakt op schaal 1 op 5.000. 14 januari 1863

1 blad

3269 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in Erwetegem, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 24 april 1838

1 blad

3270 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in het dorpscentrum 
van Evergem. 27 april 1861

1 blad

3271 Plan van een wegenaanleg of een industriële inplanting in Gent, 
opgemaakt op schaal 1 op 500. 17 maart 1851

1 blad

3272 Plannen van de wegenaanleg in Gent, opgemaakt op schaal 1 op 
200. 24 augustus 1864

2 bladen

3273 Kaart van de grensafbakening tussen de Gentse wijk Meulestede en
Oostakker, met de opmeting van de gronden tussen de Sassevaart,
de straat naar Langerbrugge, de molen en de straat naar 
Oostakker. 22 oktober 1798

1 blad

3274 Plannen van de industriële inplanting van een weverij en een 
blauwververij van Felix de Hemptine in de Molenaarsstraat in Gent,
opgemaakt in Gent. 9 april 1850

12 bladen
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3275 Plan van de wegenaanleg in Gent, met het rechttrekken van de 
Muinkkaai bij de Marcellisbrug en het Lieven-Bauwersplein, 
opgemaakt op schaal 1 op 250. 11 augustus 1849

1 blad
Niet raadpleegbaar

3276 Kaart van de verkoop van genationaliseerde goederen in het 
gehucht de Groene Hooie in Gent, opgemaakt door F.P. Dedeken in 
Gent. 30 december 1802

1 blad

3277 Kadastrale perceelkaart van Gent, met de Sint-Salvatorstraat, de 
Priesterstraat en de Meerhemkaai. 1851

1 blad

3278 Plannen van de wegenverbetering in Gent, getekend op verzoek 
van Is. Eggermont, opgemaakt door J.H. Perdaen. 26 mei 1869

4 bladen

3279 Plannen van de verbreding van het kanaal de Visserij en de weg op
de linkeroever in Gent. met aanduiding van bestaande huizen en 
fabrieken en lijst van in onteigenen eigenaars. 21 januari 1860

3 bladen

3280 Plan van de verbreding van de Kortrijksesteenweg in Gent, 
opgemaakt door F. Hanns, op schaal 1 op 200. 2 oktober 1875

1 blad

3281 Plannen van het Gentse justitiepaleis, opgemaakt door L. Roeland. 
1836-1846

7 bladen

3282 Plan van de wegenaanleg van de steenweg tussen Eeklo en Tielt, in
Aalter tot de westgrens van Oost-Vlaanderen, opgemaakt op schaal
1 op 200. 2 april 1869

1 blad

3283 Onafgewerkte plannen van de naburige gemeenten Nederzwalm, 
Sint-Maria-Latem, Paulatem, Beerlegem, Hermelgem en Meilegem, 
opgemaakt in Gent op schaal 1 op 10.000. 26 augustus 1837

3 bladen

3284 Plannen van de industriële inplanting van een zeepziederij van J. 
Grootaert in Drongen, opgemaakt op schaal 1 op 500. 12 
november 1849

6 bladen

3285 Kaart van de dorpskern van Hamme. [1823]
1 blad
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3286 " Plan van afbakening in rechte lijn der plaats genaamd 
Groensaerd". Plan van een wegenaanleg in Herzele, met de 
vermelding van de herbergen, de school, de kapel, de waterput en 
de toegangswegen, opgemaakt op schaal 1 op 200. 8 juni 1876

1 blad

3287 Plan van de wegenaanleg van de provinciale steenweg tussen Kallo
en Verrebroek, opgemaakt door E. Maes, op schaal 1 op 2.500. 28 
april 1859

1 blad

3288 Plan van de wegenaanleg van de steenweg in Kieldrecht, 
opgemaakt door G.A. Peeters, op schaal 1 op 2.500. 2 maart 1863

1 blad

3289 Plan van de wegenaanleg van de steenweg in Landskouter en 
Lemberge, opgemaakt door A.J. Cambier, op schaal 1 op 5.000. 28 
mei 1852

1 blad

3290 Perceelkaarten van Lovendegem. [19de eeuw]
5 bladen

3291 Opmetingsplannen van de marktplaats in Moerbeke. 17 juli 1869
2 bladen

3292 Plannen van de wegenaanleg in Moerbeke en de grens met 
Nederland, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 1858

4 bladen

3293 Plannen van de wegenaanleg van de steenweg in Moerbeke en 
Stekene, opgemaakt door de gemeenteraden van Moerebeke en 
van Stekene, op schaal 1 op 2.500. Februari 1860

2 bladen

3294 Plannen van de wegenaanleg van de kasseiweg tussen Moerbeke 
en Koewacht langs de Nederlandse grens, opgemaakt op schaal 1 
op 2.500. 5 april 1862

2 bladen

3295 Plannen van de wegenaanleg van de kasseiweg in Mere, 
opgemaakt op schaal 1 op 10.000. 20 juli 1860

2 bladen

3296 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg tussen Moortsele en 
Landskouter, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 21 april 1861

1 blad
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3297 Plannen van de wegenaanleg tussen "Klein" Nazareth en Sint-
Denijs-Westrem, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 29 maart 1863

3 bladen

3298 Kadasterplannen van Edelare, opgemaakt in Gent. 31 augustus 
1837

3 bladen

3299 Plannen van de wegenaanleg tussen Olsene en Kruishoutem. 
[1863-1868]

3 bladen

3300 Plannen van de wegenaanleg in Oosterzele, opgemaakt op schaal 1
op 2.500. 21 oktober 1865

5 bladen

3301 Plannen van de wegenaanleg van de kasseiweg tussen Stekene en 
Koewacht op de grens met Nederland, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. 24 mei 1861

2 bladen

3302 Plan van de wegenaanleg van de kasseiwegen in Oostakker, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 26 april 1866

1 blad

3303 Plannen van de industriële inplanting van een stoommachine in de 
fabriek Neelemans-D'Havé in de wijk Raverschoot in Eeklo. 16 juli 
1850

6 bladen

3304 Plan van de militaire gevangenis in de Brouwershoek in Aalst. 5 juni
1838

1 blad

3305 Kaart van wegenaanleg van het gehucht Lozenboer in Lochristi tot 
het Nederlandse Terneuzen. [1815-1830?]

1 blad

3306 Plannen van de industriële inplanting van een windmolen in 
Bavegem. 1851

2 bladen

3307 Plannen van de industriële inplanting van een 
aardappelmeelfabriek van Pieter Frans De Backer in Deinze, 
opgemaakt op schaal 1 op 500. 31 december 1849

3 bladen

3308 Kaart van de spoorlijn van Gent naar Petegem, in Deurle. 10 april 
1836
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1 blad

3309 Plan van de plaveiwerken van de kaden van het de huidige 
jachthaven in Eeklo, langs de provinciale weg van Tielt naar Eeklo, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.250. 28 april 1860

1 blad

3310 Stratenkaart van Geraardsbergen, opgemaakt op schaal 1 op 
1.250. [begin 19de eeuw]

1 blad

3311 Plan van de wegenaanleg van de Ninovestraat tussen Haaltert en 
Erembodegem, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 9 mei 1853

1 blad

3312 Kaart van de wegenaanleg van de Melselestraat in Haasdonk, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 28 mei 1866

1 blad

3313 Kaart van de spoorlijn Gent-Brussel via Aalst, in Idegem. 17 mei 
1853

1 blad

3314 Kaart van het kanton Oosterzele, met de verschillende gemeenten 
en wegen. 1847

1 blad

3315 Plan van het onteigenen van gronden voor aanleg van kasseiweg 
over een lengte van 105 meter tussen de Scheldebrug en de weg 
van Dendermonde naar Wetteren, tussen Wichelen en 
Schoonaarde, opgemaakt op schaal 1 op 500. 22 november 1852

1 blad en 1 stuk

3316 Plan van de wegenaanleg in Zingem, opgemaakt door E. Piens. 10 
mei 1856

1 blad

3317 Plan van de wegenaanleg van een steenweg in de Tybaertstraat in 
Sint-Gillis-Waas, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 30 augustus 
1866

1 blad

3318 Plannen van de wegenaanleg van een steenweg in Sint-Jan-in-
Eremo, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 2 februari 1863

3 bladen

3319 Plan van de wegenaanleg van de kasseiweg in de Brieverstraat in 
Sint-Laureins, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 27 november 1855

1 blad
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3320 Plan van de wegenaanleg van een kasseiweg in Sint-Laureins, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 14 januari 1847

1 blad

3321 Poppkaart van Sint-Laureins, opgemaakt op schaal 1 op 5.000, 
uitgegeven door B. Valckenaere in Brugge. [19de eeuw]

1 blad

3322 Plan van het verbreden van een dreef die van een poortgebouw 
naar een beek liep, in Sint-Martens-Lierde, opgemaakt op schaal 1 
op 500. Z.d.

1 blad

3323 Plan van de wegenaanleg van een kasseiweg in Vinderhoute. 
[begin 20ste eeuw]

1 blad

3324 Plan van het kasseien van de Moerstraat, een grensstraat tussen 
Vosselare en Sint-Martens-Leerne, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. 24 april 1882

1 blad

3325 Plan van de naburige gemeenten Baaigem, Dikkelvenne, Gavere en
Vurste, met de aangrenzende gemeenten, opgemaakt op schaal 1 
op 25.000. Juli 1838

4 bladen

3326 Plannen van de wegenaanleg van een kasseiweg in het Hoekje in 
Waarschoot, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 23 april 1866

2 bladen

3327 Kaarten van de genationaliseerde goederen van de abdij van 
Waarschoot tijdens de Franse tijd. [eerste kwart 19de eeuw]

2 bladen

3328 Plannen van de wegenaanleg van een kasseiweg tussen 
Wachtebeke en Overslag, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. 28 
maart 1859

2 bladen

3329 Plannen van de wegenaanleg van de kasseiweg tussen Mariakerke 
en Wondelgem, opgemaakt door Rodrigues d' Evora y Vega, op 
schaal 1 op 2.500. Z.d.

2 bladen

3330 Plan van de wegenaanleg in Zandbergen, opgemaakt op schaal 1 
op 2.500. 23 april 1862

1 blad
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3331 Plannen van de wegenaanleg in de omgeving van Sint-Blasuis-
Boekel, van Zottegem naar de weg van Oudenaarde naar 
Geraardsbergen, van de weg van Strijpen naar Roborst tot Sint-
Blasius-Boekel en van de weg van Hundelgem naar Elst, 
opgemaakt op schaal 1 op 200. 15 september 1865

5 bladen

3332 Kaart van de grenslijnen van de gemeenten in de Zwalmstreek en 
Oudenaarde, opgemaakt door P. Gerard, op schaal 1 op 10.000. 8 
juli 1837

1 blad

3333 Loodskaarten van de Belgische haven van Brussel langs de Zenne, 
de Nederlandse havens van Rotterdam langs de Maas, Amsterdam,
IJmuiden, Vlissingen, de Franse haven Le Havre langs de Seine en 
de Engelse haven Glasgow langs de Clyde. [ca.1872]

6 bladen

3334 Wegenkaart van het koninkrijk der Nederlanden, opgemaakt door 
Herreson. 1826

1 blad

3335 Plan van de eerste verdieping van het gemeentehuis van Sas van 
Gent, waar de gevangenis van de rechtbank van eerste aanleg van 
het arrondissement Sas van Gent was gehuisvest. 12 juli 1800

1 blad

3336 Plan voor het bouwen van een huis voor de plaatscommandant in 
Sas van Gent. 24 april 1800

1 blad

3337 Plattegrond van het gouvernementsgebouw van de grensstad 
Hulst. 19 maart 1806

1 blad

3338 Kaart van Italië, met enkele naburige landen en omliggende 
eilanden, opgemaakt door H. Dufour, op schaal 1 op 1.852.000. 15 
mei 1859

1 blad

3339 " Rijnlandsch Front". Kaart van Europa en Europees Rusland, 
opgemaakt door Hérisson in Parijs, op schaal 1 op 5.000, gedrukt 
en uitgegeven door Girault Gilbert in Brussel. [ca. 1939]

1 blad

3340 Kaarten van het noorden van Italië. [ca. 1848]
2 bladen
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3341 Kaart van Duitsland, opgemaakt in Keulen en Koblenz door Story, 
uitgegeven door Granzella. 1866

1 blad

3342 " Die staten der Balkan halbinsel". Kaart van de Balkanstaten, met 
aanduiding van de grenzen die door het vredesverdrag van San 
Stefano werden vastgelegd, opgemaakt door H. Kiepert, op schaal 
1 op 3.000 000, uitgegeven door Dietrich Reimer in Berlijn. [eind 
19de eeuw]

1 blad

3343 Algerië. Topografische en hydrografische kaart van Algerije, die bij 
de atlas van het noordelijke Djebelgebergte behoorde, opgemaakt 
door H. Dufour, uitgegeven in Toulouse. 1840

1 blad

3344 Perceelkaarten van Nevele, die bij het landboek hoorden. 1639-
1640

31 bladen

3345 Kadastrale perceelkaarten van Wichelen. Z.d.
5 bladen

3346 Toponymische kaart van Drongen, opgemaakt door P. Cassiman, op
schaal 1 op 5.000. naar gegevens van A. Cassiman. Z.d.

1 blad

3347 Wegenkaart van Zottegem met de wijken Bevegem en Ronselare, 
opgemaakt door P. Cassiman op schaal 1 op 5.000. Z.d.

1 blad

3348 Wegenkaart van Grammene, opgemaakt door P. Cassiman, op 
schaal 1 op 10.000. Z.d.

1 blad

3349 Kaarten van de omgeving van Deinze, opgemaakt door P. 
Cassiman. Z.d.

4 bladen

3350 Kadastrale perceelkaarten van Zele, met de aanduiding van de 
wijken, de straten, de rivieren en de bestaande gebouwen, 
opgemaakt door landmeter Boutique, op schaal 1 op 2.500. 19de 
eeuw

32 bladen

3351 Kadastraal plan van Meerbeke. 1808 (kopie van een kaart van 
1698)

1 blad
Niet raadpleegbaar
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3352 Kaarten van Hillegem met de schooflanden en andere 
eigendommen die aan de Gentse Sint-Pietersabdij toebehoorden, 
opgemaakt door W. Mons. 17de eeuw

2 bladen

3353 Perceelkaart van een deel van Grembergen. Eind 19de-begin 20ste 
eeuw

1 blad

3354 Wereldatlas, opgemaakt door professor E. Soulier, uitgegeven door 
J. Audriveau-Goujon in Parijs. Eerste helft 19de eeuw

33 bladen

3355 " Traveaux pour faciliter l'écoulement des eaux de l'Escaut à 
Gand". Kaart van de uit te voeren werken aan de Schelde nabij het 
Strop in Gent, opgemaakt door de ingenieur van bruggen en wegen
van Gent. 20 maart 1880-juni 1881

1 blad

3356 " Flemmings Spezialkarte der nörlichen Westfront." Kaart van het 
westfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, opgemaakt door J.J. 
Kettler in Berlijn, op schaal 1 op 320.000. Ca. 1917

1 blad

3357 " Carte de la Belgique d'apres Ferraris augmentée des plans des 
six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres 
travaux exécutés depuis 1777 jusqu'en de 1831. 42 feuilles, 
etablissement géographique de Bruxelles". Atlas van België. 1831

43 bladen

3358 Kaart van Aalter, met aanduiding van de oude hoeves, opgemaakt 
door R. R. Verhoestrate en J. A. Alijn. Z.d.

1 blad

3359 Kaart van een deel van het centrum van Deinze, met aanduiding 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Markt, de Sint-Blasiuskapel en 
het klooster, getekend naar een plan van 1765. [1765]

1 blad

3360 Opmetingsplan van de stadshalle van Deinze, opgemaakt door Piet 
Cassiman, architectmeetkundig schatter, op schaal 1 op 50. 24 
augustus 1976

1 blad

3361 Kaart van Deinze, opgemaakt door Piet Cassiman, 
architectmeetkundig schatter. Z.d.

2 bladen



358 Kaarten

3362 Stafkaart van Deinze, opgemaakt op schaal 1 op 5.000. Z.d.
1 blad

3363 Grondplan van de Gentse priorij Sint-Margriete in Bethlehem, 
opgemaakt door P. Cassiman. 4 juni 1784

1 blad

3364 Kaart van Kruishoutem, met aanduiding van de oppervlakte, het 
aantal inwoners, de staatwegen, de provinciale banen, de 
gravierbuurtwegen, de voetwegen, de gemeentelijke steenwegen, 
de hoogten boven zeeniveau, de beken en de bebouwing. 1910

1 blad

3365 Poppkaart van Machelen. [midden 19de eeuw]
1 blad

3366 Popplegger van Zeveneken. Midden 19de eeuw
3 bladen

3367 Plan van de nieuwe infrastructuurwerken in Ledeberg, met de 
aanleg van de nieuwe kerk, het openbare centrum en de nieuwe 
straten, opgemaakt op schaal 1 op 1.250, gedrukt door L. 
Stroobant in Gent. Z.d.

1 blad

3368 Kaart van een deel van de provinciale weg van Gent naar 
Hundelgem, opgemaakt door E. Leyns, directeur van de werken. 3 
juli 1876

1 blad

3369 Plan van de aanleg van de gemeentelijke weg in Nazareth, tussen 
het station langs de IJzerweg in Deinze en weg nummer 10 naar 
Asper, opgemaakt door F. Hanü, directeur van de werken. 30 
november 1862

1 blad

3370 Geologische kaart van het Franse Neufchâtel, met aanduiding van 
te ontginnen grondstoffen, opgemaakt op schaal 1 op 80.000. 1963

1 blad en 1 stuk

3371 Kadastrale kaarten van Petegem nabij Deinze, opgemaakt door C. 
Sys, op schaal 1 op 5.000. Z.d.

12 bladen

3372 Wegenkaarten van de provincie Oost-Vlaanderen, opgemaakt door 
ingenieur M.J. Wolters, op schaal 1 op 100.000 1857

25 bladen

3373 Wegenkaart van de provincie Oost-Vlaanderen, opgemaakt door 
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ingenieur M.J. Wolters, op schaal 1 op 100.000 1857
1 blad

3374 Kaart van het graafschap Vlaanderen, met de verdeling in 
kasselrijen, opgemaakt door Hubert Jaillot. 1709

1 blad

3375 Wegenkaart van de provincie Oost-Vlaanderen, opgemaakt door 
ingenieur M.J. Wolters, op schaal 1 op 100.000. 1852

1 blad

3376 Hydrografische kaarten van de provincie Oost-Vlaanderen, 
opgemaakt door M.J. Wolters, op schaal 1 op 20.000. Midden 19de 
eeuw

43 bladen

3377 Plattegrond van de stad Gent, opgemaakt door Malfeson. Midden 
18de eeuw

1 blad

3378 Figuratieve kaart van de " Hoge Tiende" van Ouwegem, die zich 
uitstrekte over de parochies van Ouwegem, Huise, Mullem en 
Zingem, opgemaakt door Fr. Loncke. 1747

1 blad

3379 Kadastrale perceelkaart van Mendonk, opgemaakt onder toezicht 
van P.C. Popp, op schaal 1 op 5.000. [midden 19de eeuw]

1 blad

3380 Plan van de nieuwe sacristie van de parochiekerk van Zele. 19de 
eeuw

1 blad

3381 Figuratieve kaart van landgoederen in Merelbeke, tussen de 
heirweg van Geraardsbergen naar Gent en langs de Schelde, 
getekend op verzoek van de abdis van de Gentse abdij van 
Terhagen, opgemaakt door Deleghe. 1636

1 blad

3382 Kadastrale perceelkaart van Merelbeke. [19de eeuw]
1 blad

3383 Parcellaire kaarten van onroerende goederen in Merelbeke, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500 [19de eeuw]

3 bladen

3384 Ontwerpplan van vier werkmanswoningen in Bellem, opgemaakt 
door architect Ch. 't Kindt. 1862

1 blad
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3385 Parcellaire kaart van onroerende goederen in Bottelare. [19de 
eeuw]

1 blad

3386 Parcellaire kaart van gronden in Wetteren, opgemaakt op schaal 1 
op 2.500. 1842

1 blad

3387 Figuratieve kaart en schetskaart van gronden in Wichelen, die 
toebehoorden aan Seraphinus de Schaepmeester, opgemaakt door 
landmeter A.L. de Vleeshauwer. 1815-1816

2 bladen

3388 Kaart van het bisdom van Gent onder bisschop van Lobkowitz, met 
de verdeling in dekenijen, een panoramisch zicht op de stad Gent 
en de Gentse parochiekerken, opgemaakt door L. de Vreese in 
Gent. 1789

1 blad
Niet raadpleegbaar

3389 Kaart van het bisdom van Gent onder bisschop J. Van de Velde, met
de verdeling in dekenijen volgens het concordaat van 1827, 
opgemaakt door het Établissement Géographique de Bruxelles. 
1836

1 blad

3390 Plan van de werken aan de Muinkbrug aan de achterzijde van de 
Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door J.B. Malfeson. 1776

1 blad

3391 Plan van de werken aan de Muinkbrug aan de achterzijde van de 
Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door J.B. Malfeson. 1776

1 blad

3392 Plan van de werken aan de Muinkbrug aan de achterzijde van de 
Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door Charles Claes. 1777

1 blad

3393 Parcellaire kaart van een deel van de zestiende wijk van Merelbeke,
grenzend aan de Schelde en de parochie Zwijnaarde. [ca. 1775]

1 blad

3394 Parcellaire kaart van een deel van de zestiende wijk van Merelbeke,
grenzend aan de Schelde en de parochie Zwijnaarde. [ca. 1775]

1 blad

3395 Figuratief plan van de dreven en de percelen in Zwijnaarde tussen 
de heirweg van Gent naar Zevergem en het kasteel van de abt van
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de Gentse Sint-Pietersabdij, opgemaakt door A. Fr. Benthuys. 1776
1 blad

3396 Figuratieve parcellaire kaart van gronden in Maldegem en Adegem,
tussen de Urselse heirweg en de Oude Gentweg, opgemaakt door 
G. de Deken. 1754

1 blad en 1 stuk

3397 Figuratieve parcellaire kaart van gronden in Adegem, tussen de 
wijk Onderdijke en de Potstraat en de Zuidhoutstraat langs 
Maasbone en de Maasboonse berg. [midden 18de eeuw]

1 blad

3398 Figuratieve parcellaire kaart van gronden in de Veldstraat van 
Hansbeke en Bellem. [17de eeuw]

1 blad

3399 Plan van stuk grond aan de " Lege Schelde" in het noorden van 
Oost-Vlaanderen, opgemaakt door Em. De Ronghe. 1711

1 blad

3400 Landkaarten van diverse Europese staten, van Zuid-Amerika en 
van Afrika, opgemaakt door G. de l'Isle en H. Haillot, gedrukt door J.
Covens en C. Mortier in Amsterdam. [18de eeuw]

22 bladen

3401 Kadastrale perceelkaart van een deel van Moortsele, nabij 
Oosterzele, opgemaakt door E. De Wilde, op schaal 1 op 2.500. 
1934

1 blad

3402 Kadastrale perceelkaart van delen van de gemeenten Paulatem en 
Sint-Maria-Latem. [eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw]

3403 Wegenkaart van het grensgebied tussen de gemeenten Paulatem 
en Meilegem. 1873

1 blad

3404 Affiche van de openbare verkoop van de hoeve " kasteel van 
Franquenies" en gronden in het Waals-Brabantse Céroux-Mousty, 
Ottignies en Court-Saint-Etienne. 1933

1 blad

3405 Perceelkaart van Ottignies en Céroux-Mousty. [eind 19de eeuw 
-begin 20ste eeuw]

1 blad

3406 Perceelkaart van Ottignies en Céroux-Mousty, opgemaakt op schaal
1 op 5.000. [eind 19de eeuw -begin 20ste eeuw]
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1 blad

3407 Verkavelingsplan van gronden in Ottignies en Céroux-Mousty, die 
eigendom waren van de familie de Spangen, opgemaakt door 
landmeter Génin uit Waver. 1922

1 blad

3408 Plannen van de goederen in Ottignies en Céroux-Mousty, die 
eigendom waren van de douairière van graaf Louis de Marchand 
d'Ansembourg. 1937

3 bladen

3409 Plan van percelen gerooid bos, in eigendom van graaf de Spangen, 
opgemaakt door landmeter H.I. Burhin uit Genepiën, op schaal 1 op
2.500. 1847

1 blad

3410 Afbakeningsplannen van de afbakening van de aan te leggen 
spoorweg in Céroux-Mousty en Court-Saint-Etienne. 1891-1898

3 bladen

3411 Plan van de verbreding en heraanleg van de weg in Céroux-Mousty,
opgemaakt door landmeter V. Chabeau uit Eigenbrakel, op schaal 1
op 100. 1903

1 blad

3412 Plan van de heraanleg van de weg in Ottignies, opgemaakt door 
landmeter E. Gillias uit Waver, op schaal 1 op 1.000. 1903

1 blad

3413 Plan van de percelen grond in Ottignies die door J. Dandois gebruikt
werden en toebehoorden aan graaf de Marchand d'Ansembourg, 
opgemaakt op schaal 1 op 1.666. Z.d.

1 blad

3414 Kaart van Libië tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgemaakt door 
Editions De Rouck in Brussel. [1940-1944]

1 blad

3415 Kaart van een hoeve en " medegaande landen en bosschen" in 
Koekelare, opgemaakt door Pieter Merqaert en Charles Serruys. 
1985 (kopie van een kaart van 1799)

1 blad

3416 Figuratieve kaart van een deel van de weg van Petegem-aan-de-
Leie naar Oudenaarde, opgemaakt door landmeter J.F. Dedeken. 20
februari 1783

1 blad
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3417 Kaart met de bevolking van de tien " intendances" van het Bekken 
van Parijs, volgens de telling van 1713, opgemaakt door Francis 
Lhermite en Bernard Decherf, op schaal 1 op 500.000, uitgegeven 
door het Instituut géographique national. [ca. 1980]

1 blad

3418 Grondplan en plan van de gevel aan de westzijde van de op te 
richten parochiekerk van de Kieldrechtpolder en de Prosperpolder, 
opgemaakt door J. Goehals. 15 oktober 1908

1 blad

3419 Grondplan en vooraanzicht van de parochiekerk van Vlassenbroek 
nabij Dendermonde. [20ste eeuw]

1 blad

3420 Grondplan en plan van de gevel aan de oostzijde en grondplan van 
de parochiekerk van Vlassenbroek nabij Dendermonde. [20ste 
eeuw]

1 blad

3421 Kaarten van de vergroting en de herstelling van de kerk van 
Lotenhulle, opgemaakt door Aug. Van Assche, bouwkundige. 19 
oktober 1870

4 bladen

3422 Decoratie toegekend aan Vandenheuvel, opgemaakt door X. 
Mellerij, gedrukt door E. Aubry en zoon in Brussel. Begin 20ste 
eeuw

1 blad

3423 " Couvent des filles de charité, maison de Providence." Ontwerpen 
van een kapel met woning voor de zusters van Ans. 1896

3 bladen

3424 " Maison centrale". Kaart van de te bouwen kapel van Ans, 
opgemaakt door J. Vandenheuvel, architect in Nevele. Eind 19de 
eeuw

13 bladen

3425 " Kapel van de congregatie". Plannen van een kapel in Brugge, 
opgemaakt door J. Vandenheuvel, bouwmeester in Antwerpen. 
1876-1878

3 bladen

3426 Plannen van de herstellingswerken aan de kerk van Deurle. ca. 
1912

8 bladen

3427 " Charpente de l'ancien[ne] chapelle St.-Eloi, rue de la monnaie à 
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Gand". Plan van het dakgebinte van de Sint-Eligiuskapel in Gent, 
opgemaakt door G. Vandenheuvel. Z.d.

1 blad

3428 " Pont de la Boverie". Plan van een brug in Luik Eerste helft 19de 
eeuw

1 blad

3429 " Église Saint Chrisostome". Plannen van de Sint-Chrysostomekerk 
van Luik. 1905

4 bladen

3430 Figuratief plan van een bebouwde hoeve in de wijk " de Prosdije" in
Lotenhulle, die aan de burgemeester van Nevele Jacques Charles 
Minne toebehoorde, opgemaakt door Cassianus Vangaver, 
gepatenteerd landmeter in Tielt. 3 juli 1824

1 blad

3431 Ontwerp voor het herstellen en vergroten van de parochiekerk van 
Meigem, opgemaakt door J. Vandenheuvel, architect in Nevele. 23 
mei 1896

1 blad

3432 Ontwerp van een op te richten kapel, opgemaakt door J. 
Vandenheuvel, architect en gezworen landmeter uit Nevele. 26 mei
1888

1 blad

3433 Ontwerpen van de herstellingswerken aan de kerk van Vosselare, 
opgemaakt door August van Assche, bouwmeester. [ca. 1864]

5 bladen

3434 Plannen voor het aanpassen en verlagen van het dak van de twee 
zijbeuken van de van Sint-Eligiuskerk van Vosselare, opgemaakt 
door J. Vandenheuvel, architect en gezworen landmeter uit Nevele. 
14 juli 1889

2 bladen

3435 Plannen voor het herstellen van de kerk van Vosselare, opgemaakt 
door August van Assche, bouwmeester. 29 maart 1893-25 oktober 
1894

6 bladen

3436 Kaart van de parochiekerk van Vosselare, opgemaakt in Gent. 29 
januari 1897

1 blad

3437 Ontwerp van een op te richten kapel, opgemaakt door G. 
Vandenheuvel uit Nevele, op schaal 1 op 50. 24 januari 1899
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1 blad

3438 Plannen van een casino langs de kust. [laatste kwart 19de eeuw].
5 bladen

3439 Kaart van de voorgevel van een gemeentehuis, opgemaakt door 
architect J. Vandenheuvel uit Nevele. Z.d.

1 blad

3440 Plan van een huizenblok, dat als woning, drankgelegenheid en 
winkel dienst deed. Z.d.

1 blad

3441 Plannen van een annexgebouw met spiltrap bij een kapel, 
opgemaakt door architect J. Vandenheuvel, op schaal 1 op 20. Z.d.

3 bladen

3442 " La chapelle enclave[e]". Plan van een ingesloten kapel. [ca. 1901]
5 bladen

3443 " Chapelle pour institut". Plannen van een kapel voor een instituut, 
opgemaakt door G. Vandenheuvel in Gent. 1907-1908

3 bladen

3444 " Projet pour la construction d'une église conventuelle". Plannen 
van een kloosterkerk, opgemaakt door G. Vandenheuvel in Gent, 
op schaal 1 op 100. 28 februari 1908

2 bladen

3445 Plan van de voorgevel van de Sint-Bavokerk in Kanegem, 
opgemaakt door G. Vandenheuvel in Nevele, op schaal 1 op 40. 6 
augustus 1908

1 blad

3446 Plan van een kazernegebouw, opgemaakt op schaal 1 op 100., 
ingang langs het park, aanzicht langs de binnenkant, gelijkvloers, 
verdieping. Z.d.

1 blad

3447 Ontwerpplannen van een op te richten kunstnijverheidsmuseum. 
Z.d.

10 bladen

3448 Plan van een psychiatrisch centrum. [laatste kwart 19de eeuw]
5 bladen

3449 Plannen van een schoolgebouw met verblijf voor de zusters, 
opgemaakt door G. Vandenheuvel in Gent, op schaal 1 op 50. [ca. 
1900]
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2 bladen

3450 Plannen van een paardenstal, naar een ontwerp van baron Beth 
d'Ychem, opgemaakt door Nevelaar Gaston Vandenheuvel in Gent. 
6 mei 1900

2 bladen

3451 Plannen van een paardenstal, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. [1904]

2 bladen

3452 Plannen van doorsneden, het grondplan en de installatie van de 
ketels van een stokerij, opgemaakt door J. Vandenheuvel. Z.d.

1 blad

3453 Tekeningen van steensneden, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. [ca. 1898]

2 bladen

3454 Tekening van details van de steensnede van een schouw, 
opgemaakt door Gaston Vandenheuvel. 11 december 1898

1 blad

3455 Plan van het vooraanzicht en het zijaanzicht van een tafel, 
opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 2,5. [ca. 
1898]

1 blad

3456 Plan van het vooraanzicht, de doorsnede en het grondplan van de 
poort van de abdij van Floreffe, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. 5 maart 1899

1 blad

3457 Plan van het vooraanzicht en twee doorsneden van een gotische 
borstwering in natuursteen, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. 7 mei 1899

1 blad

3458 Plan van het profiel, het vooraanzicht, een vertical doorsnede en 
een dwarsdoorsnede van een dakvenster in baksteen, opgemaakt 
door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 10. 2 juni 1899

1 blad

3459 Plan van de opstand, de verticale doorsnede en de 
dwarsdoorsnede van de toegangspoort van een kasteel, 
opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 10. 28 
oktober 1899

1 blad
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3460 Plan van de details en het profiel van de blauwsteen van de 
toegangspoort van een kasteel, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel, op schaal 1 op 10. 26 november 1899

1 blad

3461 Kaart van het vooraanzicht en de horizontale snede van een 
roosvenster, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op
10. [ca. 1899]

1 blad

3462 Plannen van een kapel met sacristie, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. [ca. 1899]

5 bladen

3463 Ontwerpplannen van een neogotische kapel, opgemaakt door 
Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 20. Z.d.

3 bladen

3464 Plannen met het ontwerp van het voorportaal, het pentagonaal 
koor en de spitsboogvensters van een klein bedehuis in baksteen 
en in natuursteen, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op 
schaal 1 op 50. [ca. 1900]

2 bladen

3465 Plan van het vooraanzicht en het grondplan van een landelijke 
pastorie, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel in Gent, op schaal 
1 op 50. 8 juli 1900

1 blad

3466 Plannen van een woonhuis, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel.
Ca. 1900

4 bladen

3467 Plannen van een poortgebouw met centrale poort in baksteen en in
natuursteen, met de verschillende spekbanden, opgemaakt door 
Gaston Vandenheuvel. Ca. 1900

2 bladen

3468 Plan van een woonhuis met spiltrap, octogonale toren en 
kruisvensters in baksteen en in natuursteen, opgemaakt door 
Gaston Vandenheuvel. Ca. 1900

1 blad

3469 Plan van een voorgevel zonder inkomdeur, opgemaakt door Gaston
Vandenheuvel, op schaal 1 op 33. Ca. 1900-1901

1 blad

3470 Principedoorsnede van een vensterraam en een huis, opgemaakt 
door Gaston Vandenheuvel. 1900-1901
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1 blad

3471 Plan van profielen van een steensnede, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel in Gent. 3 maart 1901

1 blad

3472 Ontwerpplan van een trap, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel 
in Gent, op schaal 1 op 20. 30 november 1902

2 bladen

3473 Ontwerpplan van een kap, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, 
op schaal 1 op 10. 28 december 1902

1 blad

3474 Ontwerpplan van een tafel, met details, een vooraanzicht en een 
zijaanzicht, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel. 10 mei 1903

1 blad

3475 Plan van een woning met koetspoort en paardenstal, opgemaakt 
door Gaston Vandenheuvel. 4 december 1904

1 blad

3476 Plan van de voorgevel en de zijgevel van een woning met 
inrijpoort, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 
50. 21 januari 1905

1 blad

3477 Plan met twee doorsneden en drie gevels van een bouwwerk, 
opgemaakt door Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 50. Ca. 
1905

1 blad

3478 Ontwerpplannen van een altaar, opgemaakt door Gaston 
Vandenheuvel. Z.d.

2 bladen

3479 Plan van het vooraanzicht, het grondplan en de details van een 
biechtstoel, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel in Gent. 30 
oktober 1908

1 blad

3480 Plan van twee topgevels, opgemaakt door Gaston Vandenheuvel. 
Z.d.

1 blad

3481 Plan van een schrijfbureau in neogotische stijl, opgemaakt door 
Gaston Vandenheuvel. Z.d.

1 blad
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3482 " Grande entrée du bassin". Plan van een smeedwerk en een 
tekening van de dwarsdoorsnede van een kapel, opgemaakt door 
Gaston Vandenheuvel, op schaal 1 op 20. Z.d.

1 blad

3483 " Bovenplan van het provinciaal gerechtshof". Plan van de 
bovenverdieping van een gerechtsgebouw. Z.d.

1 blad

3484 Kaart van het aquaduct van Cysylte, van het aquaduct van 
Langdom, van het aquaduct van Chirk en van de galerij van het 
kanaal van de Londense prins-regent in Groot-Brittannië, gedrukt 
door Jobard. Z.d.

1 blad

3485 Kaart van de brug van Sunderland-upon-Wear en de brug van 
Coalbrookdale in Groot-Brittannië, gedrukt door Jobard. Z.d.

1 blad

3486 Kaart van de brug van Vauxhall en de brug van Southwork in 
Londen. Z.d.

1 blad

3487 Kaart van de brug van Westminster en details van de brug van 
Strand in Groot-Brittannië, gedrukt door Jobard. Z.d.

1 blad

3488 Kaart van de brug van Kelso-upon-Tweed en de aanlegsteiger in 
Leith nabij Edinburgh, gedrukt door F. Desterbecq. Z.d.

1 blad

3489 Kaart van een Engelse hangbrug voor het eiland Bourbon, gedrukt 
door Jobard. Z.d.

1 blad

3490 Kaart van de ijzeren kraan in de haven van Hull, van de kraan in 
Liverpool, van de draaibrug voor de dokken van Londen en van de 
draaibruggen over het kanaal van Caledonië, gedrukt door Jobard. 
Z.d.

1 blad

3491 Kaart van de dubbele sluis van het kanaal van de Londense prins-
regent, die toegang verleende tot de havendokken van Londen, 
gedrukt door Jobard. Z.d.

1 blad

3492 Kaart van de havenloodsen van de West-Indiëdokken in Groot-
Brittannië, gedrukt door Jobard. Z.d.

1 blad
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3493 Kaart van de sluisdeuren stroomopwaarts en stroomafwaarts van 
het kanaal van Caledonië, gedrukt door Jobard. Z.d.

1 blad

3494 " Planing machine". Kaart van een hydraulische pers die gebruikt 
werd voor het persen van hout bestemd voor de militaire macht, 
gedrukt door L.A. Paulmier. Z.d.

1 blad

3495 " Cours de construction. Art du vitrier. Art du charpentier. 
Composition des charpentes". Kaart van het tweede deel van een 
cursus van het gebruik van materialen door een glazenmaker en 
schrijnwerker, gedrukt door J.B. Blasseau in Brussel. Z.d.

1 blad

3496 Kaart met de vergaarbak en de putten van Sheerness, gebruikt 
door de smelterijen en smederijen van Woolwich, gedrukt door L.A. 
Paulmier. Z.d.

1 blad

3497 Kaart van de grote smederijen van het zeemachtarsenaal van 
Woolwich, gebouwd volgens de plannen van Edward Holl, gedrukt 
door L.A. Paulmier. Z.d.

1 blad

3498 Kaart met de langsdoorsnede van bouwmodellen van Engelse 
eersterangsschepen, gedrukt door L.A. Paulmier. Z.d.

1 blad

3499 Kaart met langsdoorsneden van de kaaimuren van het 
zeemachtarsenaal van Sheerness, van de onderzeese 
bewaarplaatsen van rondhout in Sheerness en van een duikersklok,
gedrukt door L.A. Paulmier. Z.d.

1 blad

3500 Tekening van het hospitaal van Haslar in de omgeving van 
Plymouth in Groot-Brittannië. Z.d.

1 blad

3501 Figuratieve kaart van de heerlijkheid ten Roosen of " Roosegoet" in 
Zaffelare, opgemaakt door J. Van Goethem, gezworen landmeter. 
27 juli 1744

1 blad

3502 Atlas met de plannen van de infanteriekazerne "Leopoldskazerne" 
langs de Citadellaan in Gent. Ca. 1900

95 bladen en 68 bladen
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3503 Atlas met plannen van de nieuwe infanteriekazerne op de 
Kattenberg in Gent, opgemaakt op schaal 1 op 400. Ca. 1900

5 bladen

3504 Atlas van Gent met een stadsplan en plannen van militaire 
gebouwen. Eind 19de eeuw

24 bladen

3505 Figuratieve kaart van de nieuwe indijking van de Sint-Janspolder en
de Bentillepolder, opgemaakt door Franchois Lobberecht. 1676 
(kopie van een kaart van 9 april 1657)

1 blad

3506 " Caerte ende discriptie figuratieve vande gheel den lande van 
Aelst". Kaarten van het Land van Aalst, getekend door Jacques , 
uitgegeven door de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in Parijs. 
1596

2 bladen

3507 " Représentation des Estats du Noble Pays et Comté de Flandres". 
Wapenkaart van Vlaanderen, anno 1610-1628. 1989

1 blad

3508 Kaarten met de bisdommen en kerkelijke ambtsgebieden in de 
Zuidelijke Nederlanden in 1559 en in 1948. 1940-1949

4 bladen

3509 Kadastraal plan van de gemeente Uitbergen. 1827
1 blad

3510 Plattegronden van scholen in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, gedrukt door Jobard uit Brussel. 1830

10 bladen

3511 Stadsplan van Brussel, opgemaakt op schaal 1 op 8.200 en 
uitgegeven door het Etablissement Géographique. 1876

1 blad

3512 Stadsplan van Gent en deelplannen met onder meer lijsten van 
straten, opgemaakt door Ed. Merchiers uit Gent, op schaal 1 op 
4.000. [ca.1950]

3 bladen

3513 Stadsplan van Gent, opgemaakt door de dienst Stedenbouw van 
Gent, op schaal 1 op 10.000. [ca.1940]

1 blad

3514 Plan van de haven van Gent, opgemaakt door Ed. Vanderpoorten 
uit Gent. [1930?]
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1 blad

3515 Stafkaart van België, opgemaakt op schaal 1 op 20.000, 
uitgegeven door het Militair Geografisch Instituut. 1934

1 blad

3516 Wereldkaart in globevorm, opgemaakt door cartograaf Guilielmus 
de l'Isle in Augsburg. [eind 17de eeuw]

1 blad

3517 Plannen van het kasteel van Olsene, nabij Zulte. Ca. 1850
69 bladen

3518 Figuratieve kaart van Langerbrugge, nabij Oostakker en Evergem, 
en de Sassevaart. [ca. 1805]

1 blad

3519 Figuratieve kaart van de wijk Hospitaalland en de "gemene" 
kerkweg in Evergem. [eerste helft 17de eeuw]

1 blad

3520 Figuratieve perceelkaart van Ingooigem, opgemaakt door F. 
Santens, op schaal 1 op 5.600. 1994 (kopie van een kaart van 
1736)

1 blad

3521 Kadastrale perceelkaarten van Kruishoutem en Wannegem-Lede. 
1854

3 bladen

3522 Kaart van Kruishoutem, met de voorstelling van een watermolen en
een windmolen, getekend op verzoek van Louis Vanderstraeten. 
1854

1 blad

3523 Stadsplan van Gent, uitgegeven door het Antwerpse Internationaal 
Propagandakantoor. 1943

1 blad

3524 Stadsplan van Gent. [1941-1943]
1 blad

3525 Figuratieve kaart van Gent, met de Wondelgemmeersen tussen de 
Brugse poort, de Muidepoort en de Meulestedebrug, opgemaakt 
door L. Spanoghe. 1703

1 blad

3526 Perceelplan van de onroerende goederen in Pittem, in eigendom 
van de Gentse markies Rodriguez d'Evora y Vega. 1860
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1 blad

3527 " Atlas de la Paix, 1914-1919". Atlas van de Eerste Wereldoorlog, 
opgemaakt door F. in Parijs. 1919

22 bladen

3528 Kaart van het oostelijke deel van het hertogdom Brabant, met de 
gemeenten en steden Leuven, Tienen, Aarschot, Diest, Zoutleeuw, 
Jodoigne, Hannuit en Sint-Truiden, opgemaakt door Michel Florentz 
Van Langren. [17de eeuw]

1 blad

3529 Kadastrale perceelkaart van Gent, opgemaakt op schaal 1 op 500. 
1851

1 blad

3530 Kadastrale perceelkaart van Gent, opgemaakt op schaal 1 op 500. 
1850

1 blad

3531 Kadastrale perceelkaart van Gent, opgemaakt op schaal 1 op 500. 
1850

1 blad

3532 Kadastrale perceelkaart van Gent, opgemaakt op schaal 1 op 500. 
1850

1 blad

3533 Topografische kaart van de regio Temse, met de gemeenten 
Haasdonk, Bazel, Rupelmonde, Hingene en Bornem, opgemaakt 
door het Militair Cartografisch Instituut, op schaal 1 op 20.000. 
1900

1 blad

3534 Topografische kaart van de regio Beveren-Waas, met de gemeenten
Kallo en Melsele, opgemaakt door het Militair Cartografisch 
Instituut, op schaal 1 op 20.000. 1895

1 blad

3535 Topografische kaart van de regio Lokeren, met de gemeenten rond 
Axel-Evergem, Lokeren en Lembeke-Kemzeke, opgemaakt door het 
Militair Cartografisch Instituut, op schaal 1 op 40.000. 1898

1 blad

3536 Topografische kaart van de regio Antwerpen, met de gemeenten 
rond Verrebroek-Kallo, Hamme-Waarloos en De Klinge-Belsele, De 
Klinge-Belsele en Schoten-Lint, opgemaakt door het Militair 
Cartografisch Instituut, op schaal 1 op 40.000. 1895

1 blad
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3537 Topografische kaart van de regio Antwerpen, met de gemeenten 
rond Verrebroek-Kallo, Hamme-Waarloos en De Klinge-Belsele, De 
Klinge-Belsele en Schoten-Lint, opgemaakt door het Militair 
Cartografisch Instituut, op schaal 1 op 40.000. 1895

1 blad

3538 Grondplannen van een huis met bijgebouwen in Deinze, dat 
eigendom was van Pierre-François De Backer, waarop de plaats 
waar een stijfselfabriek kwam, werd aangeduid, opgemaakt door 
landmeter G. Questienne, op schaal 1 op 200. 1849

2 bladen

3539 Plannen van de nieuwe afbakening van een straat langs de Schelde
of Reep in Gent, aan het Lieven Bauwensplein en nabij de 
Marcellisbrug, opgemaakt op schaal 1 op 250. 1849

3 bladen

3540 Kaart van de polders in Oost-Vlaanderen, tussen het kanaal Gent-
Terneuzen en de grens met West-Vlaanderen, opgemaakt door 
cartograaf J. Wolters, op schaal 1 op 20.000. [midden 19de eeuw]

1 blad

3541 " Brugse Vrije in beeld." Kaart van het Brugse vrije, geschilderd 
door Pieter Pourbus en gekopieerd door Pieter Claeissend, 
uitgegeven onder redactie van B. Van der Herten in Leuven en 
Alphen aan de Rijn. 1998

35 bladen

3542 Atlas van Wallonië, uitgegeven door het ministerie van het Waalse 
Gewest in Namen. 1998

44 bladen

3543 Figuratieve kaart van de nieuwe polder van Biervliet, opgemaakt 
door landmeter Bruno van de Wattijne uit Bassevelde. 1806

1 blad

3544 Kaart van de Margaretapolder en de Kleine Huisenspolder langs de 
Westerschelde in Zaamslag, ten oosten van Terneuzen, opgemaakt 
door L. de Pauw. 1799

1 blad

3545 Plan van de nieuwe aan te leggen dijk voor de Margaretapolder 
langs de Westerschelde en nabij de Kleine Huissenspolder in 
Zaamslag, ten oosten van Terneuzen, opgemaakt door L. de Pauw. 
1799

1 blad

3546 Perceelkaart van de omgeving van de Poelstraat in Assenede, met 
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aanduiding van een afwateringsgracht naar de Staak. begin 19de 
eeuw

1 blad

3547 Kaart van het nieuwe Sint-Annaplein in Gent, met de te onteigenen 
eigendommen, getekend door stadsarchitect Roelandt. 1841

1 blad

3548 Kaart van de weg tussen Haasdonk en Bazel, die door Kruibeke 
liep. 1842

1 blad

3549 Kaart van de weg tussen Aalst en Oudenaarde: blad 5 
(Nederzwalm-Oudenaarde). 1829

1 blad

3550 Wapenschild van Pembroke. 1691
1 blad

3551 " Tableau chronologique de l'histoire des Belges, par M.F.-V. 
Goethals, bibliothécaire de la ville de Bruxelles". Geïllustreerde 
wandkaart met de geschiedenis van België. Ca. 1840

1 blad

3552 Plan van de baan van Aalst naar Oudenaarde, op schaal 1 op 5000.
13 juni 1829

4 bladen

3553 " Provinciale weg van Aalst tot Oudenaarde. Ontwerp ter Komplete 
voltooying van het gedeelte tusschen Alderheilige-Swalmen en 
Eenaeme". Plan van de huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, 
tussen Nederzwalm-Hermelgem en Ename. 1830

1 blad

3554 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre la route de 5me classe nr. 10 et Erpe". Plan 
van de huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Aalst en 
Erpe, opgemaakt op schaal 1 op 50. 22 maart 1835

1 blad

3555 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Erpe et Bambrugge". Plannen van de huidige
N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Erpe en Bambrugge, 
opgemaakt op schaal 1 op 50. 24 mei 1836

2 bladen

3556 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Burst et le point où commence la chaussée 
vers Borsbeke". Plan van de huidige N64 van Aalst naar 
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Oudenaarde, in Burst. 24 mei 1836
1 blad

3557 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Burstet Borsbeke". Plan van de huidige N64 
van Aalst naar Oudenaarde, tussen Erpe en Bambrugge, 
opgemaakt op schaal 1 op 50. 24 mei 1836

1 blad

3558 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Borsbeke et Hillegem". Plan van de huidige 
N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Borsbeke en Hillegem, 
opgemaakt op schaal 1 op 5000. 22 mei 1833

2 bladen

3559 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Hillegem et Oombergen". Plannen van de 
huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Hillegem en 
Oombergen. 16 november 1832

2 bladen

3560 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Oombergen et Elene". Planen van de huidige 
N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Oombergen en Elene, 
opgemaakt op schaal 1 op 50. 10 april 1834

2 bladen

3561 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Elene et Velsique". Plannen van de huidige 
N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Elene en Velzeke. 22 maart
1835

2 bladen

3562 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Velsique et Hundelgem". Plannen van de 
huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Velzeke en 
Hundelgem. 10 april 1834

2 bladen

3563 " Route provincial à Alost à Audenarde. Projet d'achevement de la 
partie comprise entre Hundelgem et Maria-Laethem". Plannen van 
de huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen Hundelgem en 
Sint-Maria-Latem. 10 april 1834

2 bladen

3564 " Heule te bouwen op de schelde-beek by de herberg de Mote. 
Provinciale weg van Aalst tot Audenaarde. Ontwerp ter komplete 
voltooying van het gedeelte begreepen tusschen alderheiligen-
swalmen en Eenaemen". Plan van een aan te leggen straatbedding
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van de huidige N64 van Aalst naar Oudenaarde, tussen 
Nederzwalm-Hermelgem en Ename. 9 april 1830

1 blad

3565 " Route projetée de Cruyshautem par Syngem à Nederzwalm-
Hermelgem". Plannen van de baan van Kruishoutem naar 
Nederzwalm-Hermelgem, op schaal 1 op 1.000. 1868

4 bladen

3566 " Avant-projet pour la construction d'une route à Cruyshautem par 
Auwegem à Nederzwalm-Hermelgem. Profil en long". Lengteprofiel 
van de huidige N435 van Ouwegem naar Nederzwalm-Hermelgem. 
1865

1 blad

3567 " Avant-projet pour la construction d'une route à Cruyshautem par 
Auwegem à Nederzwalm-Hermelgem. Profil en travers". 
Dwarsprofiel van de huidige N435 van Ouwegem naar Nederzwalm-
Hermelgem. 1865

1 blad

3568 " Projet de route communale de la station de Dendermonde vers 
Teralphene (Brabant): plan générale". Plan van de weg van 
Dendermonde naar Teralfene in Affligem, opgemaakt op schaal 1 
op 50. 29 maart 1864

1 blad

3569 " Projet de route communale de la station de Dendermonde vers 
Teralphene (Brabant): profil en long". Lengteprofiel van de weg van
Dendermonde naar Teralfene in Affligem. 29 maart 1864

1 blad

3570 " Projet de route communale de la station de Dendermonde vers 
Teralphene (Brabant): profil en travers". Dwarsprofiel van de weg 
van Dendermonde naar Teralfene in Affligem, opgemaakt op schaal
1 op 200. 29 maart 1864

1 blad

3571 " Plan de l'aqueduc à construire sous la route communale projeté à
Denderleeuw vers Teralphene (Brabant)". Plan van een aan te 
leggen acuaduct onder de weg van Denderleeuw naar Teralfene in 
Affligem, opgemaakt op schaal 1 op 20. 29 maart 1864

1 blad

3572 Kaarten van de heerlijkheid Voorhoute in Kemzeke. Z.d.
3 bladen

3573 Kaart van de oude Lokerse enclaves in de gemeenten Zeveneken, 
Lokeren en Eksaarde. 1807
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1 blad

3574 Figuratieve kaarten van de nieuwe indijking van de Sint-Janspolder 
en de Bentillepolders, opgemaakt door F. Boudens. 1676 (kopie van
een kaart van 9 april 1657)

2 bladen

3575 Kaart van de wegenaanleg: Landegem (steenweg). Landegem 
dorp, Kapellendries, Wildendries, grens met Drongen, met 
bestaande gebouwen en rivieren, opgemaakt op schaal 1 op 2.500,
Gent. 19 april 1865

1 blad

3576 Plannen van de wegenwerken in Scheldewindeke. Z.d.
3 bladen

3577 " Calque(s) de la commune de Liefferinge". Kadastrale perceelkaart
van Liefferinge. [1850]

1 blad

3578 " Extract uyt der kadastral plans der gemeenten Waesmunster en 
Hamme". Kadastraal plan van Waasmunster en Hamme, 
opgemaakt op schaal 1 op 2.500. Z.d.

1 blad

3579 Kadastrale perceelkaarten van Zele. 1855-1857
14 bladen

3580 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter 
P.F.W. Janssens, opgemaakt op schaal 1 op 2.500. [1870]

31 bladen

3581 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter 
J.P.F.W. Janssens, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

7 bladen

3582 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter J.L.
Gilta, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

9 bladen

3583 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter J.L.
Gilta, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

4 bladen

3584 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter 
Polus, op schaal 1 op 2.500. Z.d.

5 bladen

3585 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt door landmeter 
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Spilthoorn, op schaal 1 op 2.500. Z.d.
1 blad

3586 Kadastrale perceelkaarten van Zele, opgemaakt op schaal 1 op 
2.500. Z.d.

1 blad

3587 " Kadastrale Atlas der Provincie Oost-Vlaenderen". Kadastrale atlas 
van Oost-Vlaanderen, uitgegeven door P.Gerard, inspecteur van het
Kadaster. Z.d.

20 bladen

3588 Poppkaart van Sint-Margriete. Z.d.
1 blad

3589 Poppkaart van Waterland-Oudeman. Z.d.
1 blad

3590 Poppkaart van Watervliet. Z.d.
2 bladen

3591 " Plan de la ville de Lokeren". Kaart van de wijken van Lokeren, met
aanduiding van het electoraat van de verkiezingen. Z.d.

1 blad

3592 " Tableau numérique des habitants & electeurs de la ville de St. 
Nicolas divisées en trois sections electorales conform. à la 
résolution du conseil communal en date du 22 aout 1842". Kaart 
van de wijken van Sint-Niklaas, met aanduiding van het electoraat 
van de verkiezingen. 1842

1 blad

3593 " De nieuwe kaart van Europa voor handel, nijverheid, 
scheepvaart, toerisme, uitgegeven door het onpartijdig 
morgenblad De Dag (Antwerpen)." Kaart van Europa, op schaal 1 
op 100, getekend door W. Seghers uit Antwerpen. 1940-1944

1 blad

3594 Kaart van goederen in de Sint-Amandusparochie van Viane, 
waarover betwisting bestond. 1793

2 bladen en 1 stuk

3595 Plan van een hoeve in Sint-Eloois-Vijve, nabij Waregem. 1725
1 blad

3596 Kaart van landgoederen in Petegem-aan-de-Leie en Machelen. Z.d.
1 blad

3597 Kaart van hoeves in Waarschoot. April 1771
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1 blad

3598 Kaart van het park met fruitbomen rond de motte in Erondegem. 
Z.d.

1 blad

3599 Kaart van de dorpskern van Ninove. [18de eeuw]
1 blad

3600 Kaart van de Burggravenstroom in Sleidinge. Z.d.
1 blad

3601 Plan van een hoeve en landerijen tussen de Oostendse Vaart en de 
Noortlede, in Sas-Slijkens nabij Bredene. 1754

1 blad

3602 Figuratieve kaart van de pachtgoederen in de Roosbloemstraat in 
Oosterzele, die toebehoorden aan het Gentse urbanistenklooster. 
18de eeuw

1 blad

3603 Kaart van de Landskouter en de Hoogstraat met het kasteel van 
het jezuïetenklooster, opgemaakt door Jan van Bouchaut. 1700

1 blad

3604 Kaart van landgoederen in Belsele. Z.d.
1 blad

3605 Perceelkaarten met verschillende landgoederen die aan een abdij 
toebehoorden. Z.d.

2 bladen

3606 Figuratieve kaart van de visgronden langs het kanaal Gent-Brugge. 
6 november 1646

1 blad

3607 Blinde kaart met lijntekeningen en hoeken, waarop onder meer 
bomen, gebouwen en kanalen werden vermeld. Z.d.

1 blad

3608 Kaart van een waterweg die eindigt aan een dampoort. Z.d.
1 blad

3609 Kaart van gerooide bossen tussen Deinze en Nazareth. [eind 18de 
eeuw]

1 blad

3610 Kaart van de infrastructuurwerken aan een zeehaven. [eind 18de 
eeuw]
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1 blad

3611 Plan van een houten constructie. [18de eeuw]
1 blad

3612 " Acten v. statien van het Sasken aen de Geeraertsberghsche 
poorte". Plan van een afwateringssluis in Ninove. [18de eeuw]

1 blad

3613 " Het Vyf Bunder". Plattegrond van een grote strook land, verdeeld 
in percelen en omgeven door bomenrijen. [eind 18de eeuw]

1 blad

3614 Architectuurplannen voor het slachthuis van Gent, langs het 
vroegere Spaans kasteel, opgemaakt door de directeur van de 
Gentse stadswerken, op schaal 1 op 500. [ca. 1850]

4 bladen

3615 Plan van een herenhuis. Z.d.
1 blad

3616 Plan van een administratief gebouw. [18de eeuw]
1 blad

3617 Plan van een administratief gebouw. [18de eeuw]
1 blad

3618 Pentekening van schoolleerlingen die hulde brengen aan koning 
Leopold II, begonnen door J. Franx en getekend door Jan Verhas 
Pinxten. Ca. 1880

1 blad

3619 Twee tweede prijzen voor een ontwerpwedstrijd van een zuil, 
toegekend aan Van De Velde S. en Ed. Van Acker. 19de eeuw

2 bladen

3620 Aanplakaffiches van notarissen uit het Gentse, van (openbare) 
verkopen van onroerende eigendommen in onder meer Sint-Kruis-
Winkel, Evergem en Wondelgem. Z.d.

38 bladen

3621 Gebiedsdekkende perceelkaart van een deel van een rurale 
parochie. Z.d.

1 blad

3622 Kaart met verschillende onroerende goederen aan de Dender. Z.d.
1 blad

3623 Kaart met verschillende onroerende goederen in Temse. Z.d.
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1 blad

3624 Plan van een majestueuze tuin. Z.d.
1 blad

3625 Plattegrond van een grote woning die aan de tuin van het Gentse 
augustijnenklooster grensde. Z.d.

1 blad

3626 Kaart met de situering van de gronden van Andries en De Wulf. 
1733

1 blad

3627 Kaart met percelen land in een polder, opgemaakt door landmeter 
J. Vander Heyden. 19 december 1740

1 blad

3628 Kaart van de grens tussen de Kasselrij Kortrijk en de Kasselrij 
Oudenaarde, met het kruispunt van de weg van Deinze naar 
Oudenaarde en de karreweg naar Stokstorm. Z.d.

1 blad

3629 " Chijns opt pachthoffvelt". Perceelkaart met verschillende 
cijnsgoederen. Z.d.

1 stuk

3630 Blinde kaart van een geparcelleerd landschap. Z.d.
1 blad

3631 Perceelkaart met verschillende religieuze en particuliere goederen. 
Z.d.

1 blad

3632 Perceelkaart met verschillende religieuze en particuliere goederen. 
Z.d.

1 blad

3633 Figuratieve kaart met verschillende landgoederen, waaronder een 
goed dat aan de Gentse Sint-Baafsabdij toebehoorde. Z.d.

1 blad

3634 Figuratieve kaart met enkele percelen. Z.d.
1 blad

3635 Kaart met enkele percelen bossen en weidegrond. Z.d.
1 blad

3636 Kaart met verschillende tiendgronden en andere landgoederen. 
Z.d.
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1 blad

3637 Schetsen voor de opmaak van perceelkaarten. [eind 18de eeuw]
2 bladen

3638 Kaart met genummerde percelen. Z.d.
1 blad

3639 Opmetingsplan van verschillende percelen. Z.d.
1 blad

3640 Perceelkaart met verschillende landgoederen en de zogenaamde 
"mennegaten". Z.d.

1 blad

3641 Figuratieve kaart van Berchem, nabij Kluisbergen. Z.d.
1 blad

3642 Plan van een te construeren twijnmeubel, waarmee wollen draden 
gemaakt werden. Z.d.

1 blad

3643 Plannen van een een kerkschrijn en -poort, en een decorstuk. Z.d.
3 bladen

3644 Plan van een te bouwen kerk. Z.d.
1 blad

3645 Plan van een portiek. Z.d.
1 blad

3646 Plan voor het vervaardigen van een deur met omlijsting, 
opgemaakt op schaal 1 op 10. Z.d.

1 blad

3647 Plan van een rijkelijk versierde wandkast. 1754
1 blad

3648 Bestek voor een houten constructie waarin een belfortklok hing. 
Z.d.

1 blad

3649 Pentekening van een ontwerp van een kast. Z.d.
1 blad

3650 Figuratieve kaart van de Speyerspolder, opgemaakt door Benthuys.
17 september 1772

1 blad en 2 stukken
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3651 " Plan de Gand, avec indication des projets, dressé par B.J. Saurel, 
contrôleur du Cadastre en retraite et lithographié par G. Jacqmain".
Stadsplan van Gent, met de verschillende woonkernen en op te 
richten gebouwen, op schaal 1 op 10.000. Ca. 1880

4 bladen

3652 " Plan de la ville et citadelle de Gand avec ses environs. Renvoy." 
Stadsplan van Gent met alle militaire verstevigingen en 
beschuttingen. Begin 19de eeuw

1 blad

3653 Genealogie van de families D'Ailly Hijo en de Courteville. 1643
1 blad

3654 Kwartierstaat van Jenne De Seyn, echtgenote van Adriaen Borluut. 
Ca. 1643

1 blad

3655 Genealogie van de familie Borluut, 1300-1607. 17de eeuw
1 blad

3656 Genealogie van onder meer de families Vos, Wo(e)ti(j)ne, Poucke, 
Triest en Boonem. Z.d.

1 blad

3657 Genealogie van de families Borluut d'Hoogstraete en de 
Pottelsberghe. Z.d.

1 blad

3658 Genealogie van de familie de Walbrouck. Z.d.
1 blad

3659 Genealogie van de familie Borluut. Z.d.
1 blad

3660 Kwartierstaat van Josse Borluut, heer van Sint-Denijs-Boekel. 1575
1 blad

3661 Kwartierstaat met verschillende families. Z.d.
1 blad

3662 Genealogie van de familie Boonem voor de periode 1168-1631. 
1678

1 blad

3663 Genealogie van Marie Philippine Borluut. Z.d.
1 blad

3664 Genealogie van families Borluut d'Hoogstraete en de 
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Pottelsberghe. 1678
1 blad

3665 Genealogie van Carondelet Chanoinesse De Denain. Z.d.
1 blad

3666 "Genealogie de Dongelbert". Genealogie van de familie Dongelbert.
17de eeuw

1 blad

3667 Verzameling schetsen van stambomen. [ca. 17de eeuw]
1 dossier

3668 Verzameling schetsen van stambomen. [ca. 17de eeuw]
1 dossier

3669 Affiche voor het uitstalraam van " Maison Heins, Gand", met 
verschillende meubels en antiek. 19de eeuw

1 blad

3670 Herdenkingskaart voor kapitein Bonaventura uit Lissabon. 31 
oktober 1673

1 blad

3671 Opstelling van de Franse troepen, onder leiding van Vauban, 
rondom de vestingen van Gent anno 1678. Ca. 1678

1 blad

3672 Kaart van de landgoederen in Zwijnaarde rondom het kasteel 
Rijvissche, die toebehoorden aan Jacques Staelins, opgemaakt door
Joos De Scheppere. 1630

1 blad

3673 Kaart van de urbanisatiepolitiek van de stad Gent. Eind 19de-begin 
20ste eeuw

2 bladen

3674 Schetsen van de glasramen van de kerk van Erwetegem, getekend 
door Edmond De Maertelaere. Eind 1937

6 bladen

3675 Kaart van het Scheldedepartement, met de verdeling in kantons. 
[eind 18de eeuw]

1 blad

3676 Figuratieve kaart van de grenzen tussen Vlaanderen en de 
Verenigde Provinciën. Z.d.

1 blad en 1 stuk



386 Kaarten

3677 Kaart van de weg van Gavere naar Zottegem. [19de eeuw]
1 blad

Niet raadpleegbaar

3678 " Kaerte figurative van de prochie van Wondelgem, met de 
pachtgoederen en beloopen van thienden toebehorende aen 
Viglius,van Zuichem, proost van de kathedrale kerk van St-Baefs, 
binnen Gent, gemaekt ten laste van den zelven Viglius, door Pieter 
de Buck, gezworen landmeter, en François Horenbault, 
kaertmaeker en schilder." Kaart van landgoederen in Wondelgem, 
opgemaakt door R. Vandriessche, architect te Lokeren. 1951 (kopie 
van een kaart van april 1576)

1 blad

3679 " Figurative kaert, van goederen van het Bisdom van Ghendt, 
gelegen te Moerbeke. Gemeten door den landtmeter Philip-Frans 
Lippens, den 9 juni 1774". Figuratieve kaart van Moerbeke. [eind 
18de eeuw] (kopie van een kaart van 9 juni 1774)

1 blad
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