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MEENSEL-KIESEGHEM, A. WAUTERS, 1882 
 

Situering 
 
De gemeente Meensel is omringd door deze van Binckom, Winghe-Saint-Georges, Thielt, Molenbeek-Wersbeek, Glabbeek 
en Attenrode.  
Meensel is gelegen op 2 ½ km van Attenrode, 5 km van Glabbeek, 3 ½ km van Molenbeek, 4 ½ km van Binckom, 5 km 
van Winge, 7 km van Tielt,10 km van het station van Tirlemont, 18 km van Louvain en 44 km van Brussel. 
Een referentiepunt, genomen van op de drempel van de deur van de kerk van Kiezegem, is 77 m 16 cm. (1) 

 
Het grondgebied 
 
Het proces-verbaal van de grenzen van het gebied is voor Kieseghem getekend op de 1

ste
, voor Meensel op de 19

de
 maart 

1824. Deze twee omvatten: ten eerste het deel N-W, ten tweede het deel Z-O van de huidige gemeente, de één gebuur 
van St-Joris-Winge, de ander begrensd met Attenrode en Glabbeek. 
 
Het kadaster verdeelt de gemeente in 3 secties :  
De sectie A  of  Delle 
       ---     B  of  Kieseghem 
       ---     C  of  Meensel 
 
Op 1 januari 1865 waren deze secties  verdeeld in 1076 percelen, toebehorende aan 268 eigenaars, met een opbrengst 
aan kadastraal inkomen van  fr. 23.792-55 ( grond fr.21.098-55; gebouwen fr. 2.694) en met een oppervlakte van 652 ha 
14 a 40 ca (belastbaar 652 ha15 a 40 ca, niet belastbaar 16 ha 19 a 94 ca). 
 
Dit globaal oppervlakte verdeelde zich in 1834 als volgt: 
 
                                                      ha  a ca 
Bebouwbare grond  448 16 70  
Groentetuinen   8 73 “  
Weiland                53 95 “ 
Boomgaarden   16 91 20 
Bossen    100 55 30 
Heide en golvend landschap 5 74 70 
Gebouwen en erven  2 61 70 
Kerkhoven    23 60 
Paden en wegen              14 63 20 
Rivieren en beken   25 40 
Totaal    651 79 80 

 
(In 1686, het belastbaar oppervlakte omvatte, in Meensel, 195 bunders (2) 1 dagwand (3), waarvan 70 b. gronden, 75 ½ b. 
weilanden, 51 b. 3 d. bossen; te Kieseghem , 200 ½ b. waarvan 95 b. gronden, 36 b. weilanden, 54 1/2 b. bossen, 15 b. 
heide.) 

(1) Het hoogste punt van Meensel-Kiezegem bevindt zich op de Mannenberg … 93 m; niet voor niets dat men daar een watertoren 
bouwde. 

(2) Een bunder (Latijn: bonnarium, Frans: bonnier) is een oude eenheid voor een oppervlaktemaat. De grootte van een bunder was 
streekgebonden, afhankelijk van de plaatselijke lengtestandaard ‘voet’ of ‘roede’. In de regio Leuven was een bunder doorgaans 400 
(vierkante) roeden. In het begin van de 19

de
 eeuw, met de hervorming naar het metrisch stelsel, gebruikten sommige ‘bunder’ voor 

de aanduiding van een hectare. Het gebruik van oude landmaten werd echter bij wet verboden op 18 juni 1836. 

Een roede, ook streekgebonden, bedroeg 12 à 21 voet. Een Brusselse voet bv. bedroeg 0.2775 m. Hierop vond men verschillende 
roede-standaarden terug : 16 1/3 voet; 17 1/3 voet, 18 1/3 voet, … 

De voet verschilde ook van streek tot streek. In het Leuvense werd in de 18
de

 eeuw 28.5512 cm als voet-lengte gehanteerd. 

En voor de volledigheid .. de duim, de breedte van de duim aan de nagelriem. In het Leuvense bedroeg de duim 2.85512 cm; 10 
duimen waren één voet. 

(3) Een dagwand ( Frans: journal) is ¼ van een bunder of 100 (vierkante) roeden. Dit is een oppervlakte dat één man op een dag kan 
omploegen. De oppervlakte dat een man kan afmaaien, noemde men een dagmat. 
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