
Bewaard in het DAN: de Ekerse plattegrond van 1909. 
 

Inleiding 
 

Hoe zag mijn straat er vroeger uit?  

Had mijn straat vroeger een andere naam dan tegenwoordig? 

 

Om die vragen te beantwoorden vormen oude plattegronden een mooie bron. 

In het DAN bewaren we verschillende plattegronden maar die bieden niet altijd de informatie 

die we zoeken.  

We laten u diverse voorbeelden zien en komen uiteindelijk uit bij de mooie plattegrond van 

1909. 

 

De oudste plattegronden 
 

We beginnen met het kaartboek van 1657. 

Veel straatnamen staan hier niet op. De grootste straten hebben een naam maar wat betreft de 

andere straten blijven we op onze honger zitten. We zien alleen straatnamen zoals Den 

Eeckerschenwech (Steenstraat) en De  Leege Bist Straet (Veltwijcklaan). 

 

 
Caerdtboeck van meester Adriaen Hendrick uit 1657. 

 



De kaart van Verhoeven uit 1837 maakt gebruik van eerdere kaarten uit 1757 (Deckers) en 

1716 (De Wolf). We zien alleen vermelding van Den Weg van Eeckeren op Muysbroek 

(Kloosterstraat), De Schrieksche Straet (Driehoekstraat en Schriek) en De hooge Bistsche 

Straet (deel van de Veltwijcklaan). 

 

 
Verhoeven 1837 DAN koker 34 



 
Verhoeven 1837 DAN koker 34 

 

Onderstaande ingekleurde plattegrond van 1703 van de slag van Ekeren bevat geen 

straatnamen. 

 

 
DAN Koker 135 



 

Ook de onderstaande kaart van 1748 van P. Stijnen laat weinig straatnamen zien. 

 

 
P. Stijnen Caerte Figurative 1748 DAN koker 120 

 

  



De plattegrond uit 1909 
 

We moeten veel geduld hebben voordat we eindelijk een plattegrond tegenkomen die kan 

bieden wat we ook tegenwoordig gewend zijn. 

Het gaat om het plan van Gust. Cremers gezworen landmeter met als titel: Plan der Wegenis, 

Waterloopen en Grondhoogte in de Gemeente Eeckeren 1909. De schaal voor Ekeren 

(Eeckeren) is 1 : 5.000. Deze grote plattegrond meet 155 x 105 cm. 

 

We geven u op de volgende drie bladzijden ter raadpleging Ekeren Centrum, Ekeren Donk en 

St. Mariaburg zodat u zelf uw woonstraat met de naam van 1909 kunt zoeken. 

 

 
Gust. Cremers 1909  



 

 
Ekeren Centrum 1909 



 
Ekeren Donk 1909  



 

 
Ste Mariaburg 1909 

 

Ad van Oeffelen – vrijwilliger DAN 
(Met dank aan Kris Didden – Stadsarchief die me heeft geïnspireerd om dit artikel te schijven) 


