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Beheer van kaarten en 
plannen



Inventaris van kaarten 
en plannen

- Opgenomen als nr. 107 in 
Beknopte Inventaris Oud Archief

- 156 inventarisnummers zonder 
de andere verzamelingen en 
fondsen

- Alleen AR systematisch 
onderzocht, wel alle bekende 
ook recente kaarten en plannen 
opgenomen

- Opgesteld in 1972 door 
toenmalig hoofdarchivaris Albert 
Schouteet

- Ook voor andere verzamelingen 
en fondsen

- Herkomst niet besproken



Klassieke 
bewaarmethode :

- Bruin kraftpapier
(inpakpapier)

- In principe nu chloor- en 
zuurvrij, maar toen ?

- Nummerstempeling

- Vlakke plannen in ladenkast

- Geklimatiseerde kelder



- Grote(re) opgerolde plannen 
in aangepaste archiefdozen 
op aangepast rek



- Probleem is niet doos maar 
toestand en verpakking van 
kaarten en plannen zelf



Kleine zijsprong : 
genealogierollen

- Sedert paar jaar systematische 
aanpak van documenten op rol, te 
beginnen met de kleinere 
genealogierollen

- Restauratie en herverpakking door 
Sil Vandewalle, zelfstandig 
restaurateur in bijberoep en oud-
leerling van de opleiding 
'Conservatie en restauratie van 
boeken en archief’ bij CORES - het 
Competentieplatform voor 
Conservering en Restauratie van 
Boeken en Archief.

- Bedoeling om dit door te trekken 
naar Kaarten en Plannen



- Grote(re) genealogierollen 
die niet in een lade kunnen, 
belanden uiteraard ook in 
dezelfde aangepaste dozen als 
de kaarten en plannen



Bijzondere gevallen

- Een reeks waardevolle 
kaarten en plannen die 
vroeger ooit ingekaderd 
werden, zijn (voorlopig) in die 
toestand gelaten



- Kaarten die zich in andere 
archiefreeksen bevinden zijn 
in hun oorspronkelijke context 
gelaten maar wel voorzien 
van zuurvrije mappen



- Aandachtspunt : kaarten en 
plannen in reeksen niet-
stedelijk archief zoals bv. 
Familiearchieven zijn al voor 
een groot stuk in lades 
ondergebracht, maar qua 
conservatie en opberging is 
hier nog een eind te gaan…



- Ter verduidelijking van de 
opmerking bij vorige 
afbeelding…

- We mogen in de toekomst 
zeker ook de kaarten en 
plannen van NA het ancien 
régime niet vergeten



Beheer van de bouwplannen



• Oude plannen van huizen vóór 1800 in Brugge

- Opgenomen als nr. 108 in Beknopte Inventaris Oud Archief

- 243 inventarisnummers in de catalogus opgemaakt door toenmalig 
hoofdarchivaris Albert Schouteet in 1960

- Periode : 1666 – 1800, chronologisch gerangschikt



Klassieke 
bewaarmethode :

- Bruin kraftpapier
(inpakpapier)

- In principe nu chloor- en 
zuurvrij, maar toen ?

- Nummerstempeling

- Vlakke plannen in ladenkast

- Geklimatiseerde kelder



Een voorbeeld

- Herverpakking en in bepaalde 
gevallen restauratie moet nog 
gebeuren

- Verzameling is eerder beperkt 
omdat vele plannen met de 
genoteerde goedkeuring erop 
werden teruggegeven aan de 
aanvrager



Bijzondere gevallen

- Een aantal bijzondere 
plannen van oude huizen die 
vroeger ooit ingekaderd 
werden, zijn (voorlopig) in die 
toestand gelaten



• Bouwvergunningen na 1800 in Brugge

- Opgenomen in Hedendaags Archief afdeling Openbare Werken en in
overdrachtslijsten

- 1800 – 1860 : 4200 dossiers (met lacunes)
1861 – 1970 : 56156 dossiers
1971 – 1994 : 56403 dossiers (inclusief deelgemeenten na fusie)

- Totaal : 116.759 dossiers

- Dossiers na 1994 bevinden zich nog bij dienst Bouwvergunningen



Oude situatie



Work in progress…

- Herverpakking in zuurvrije 
mapjes en nieuwe dozen 
gebeurt hoofdzakelijk door 
eigen personeel 
(magazijniers)



Bijzondere gevallen

- Mappen voor bouwplannen 
ongeplooid en buiten 
formaat of gerestaureerd 
wegens te poreus of 
beschadigd



- Restauratie door lesgevers 
bij CORES - het 
Competentieplatform voor 
Conservering en 
Restauratie van Boeken en 
Archief.

- Gebruik van zuurvrije 
mappen en waar nodig ook 
secol-hoezen



Bouwvergunningen in de 
deelgemeenten

- Assebroek : ca. 1900 – 1970
Dudzele : 1897 – 1970
Koolkerke : 1903 – 1970
Lissewege : 1907 – 1970
Sint-Andries : 1875 – 1970
Sint-Kruis : 1861 – 1970
Sint-Michiels : 1871 – 1899 + 1945 –
1970
Sint-Pieters : sedert 1899 bij Brugge,
van voordien geen bouwvergunningen
bewaard

- Behandeling vergelijkbaar met
bouwvergunningen Brugge



Een speciaal geval

De bouwvergunningen van deelgemeente Assebroek van vóór de 
tweede wereldoorlog



Bij de ontruiming van het oud Gemeentehuis van Assebroek in 2012 : 
een onverwacht archief in een oude wijnkelder

• Onverwacht wegens niet aangewezen (in tegenstelling tot andere 
kelder) 
en tot dan onbekend (niet gezien door of bekend gemaakt aan mijn 
collega’s/voorgangers, ook geen kennisname via literatuur of ander 
archief)

• Enerzijds overlappend (chronologisch dooreenlopend) met archief dat 
in 1964 bij RAB werd gedeponeerd.  Mysterie waarom dit niet 
meeging…?

• Anderzijds ook inhoudelijk aanvullend : ondervertegenwoordigde 
categorieën bij de één vertonen meer archiefmateriaal bij de ander 
en omgekeerd (bv. werkrechtersraden in kelder, onderwijs bij RAB)

• Totaal onverwacht : meer dan 2000 afzonderlijke bouwplannen





Geen wijn meer, wel veel papier…





Deels op de blote grond en tegen een vochtige muur…



Wat randinformatie over de bouwvergunningen en de aanpak

• Meeste plannen jaren 1920 en 1930, bijna geen 19de-eeuwse

• Eerste stap : quarantaine (evenals andere documenten uit de wijnkelder)

• Restauratie noodzakelijk : via Cores (Competentieplatform voor 
Conservering en Restauratie van Boeken en Archief)

• Problemen : toestand + niet geplooid maar meestal opgerold

• Afgewerkt 2012-2013 in de opleiding (gratis) en 2015-2016 verder door de 
restauratrices/lesgeefsters (tegen kostprijs)

• Nu pas een aangepaste plaats in de kelder in noodgedwongen vlakke 
berging

• Volgende stap nu aan de gang : mensen van heemkundige kring Arsbroek
helpen ons bij controle en ontsluiting van werklijsten Cores







Een van de oudere voorbeelden: een nieuwe pastorie (1902)



Dank u voor uw aandacht

Zijn er nog vragen ?


