
Meensel en Kiezegem in kaart 
Kroniek 



Deel VII 
 
 

Of hoe op kaarten van 1781 - 1801 
 Meensel en Kiezegem  

gesitueerd werden tegen over hun buurdorpen 
en …..hoe de dorpsnamen werden geschreven. 



1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 

1781 … jonkvrouw Marie-Anne Franҫoise Leonardine  le Roy de Valanglard geeft opdracht 
aan landmeter Godefridus Loos om haar gronden in Kieseghem op te meten. 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 

Werkkaart Dr. Fil. P. Kempeneers : de groen ingekleurde 
gronden zijn eigendom van de jonkvrouw.  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 

Wapenschild van de familie 
van der Noot 
 
 
 
 
 
 
 
Wapenschild van de familie 
le Roy de Valanglard 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 

Staande wip 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk 
 
 
Hof van Kieseghem 
en de motte (ronde 
watergracht) 
 
 
De commanderij of 
persoonshof (pastorij) 
 
 
 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1781  - Godefridus Loos – kaart Kiezegem 

 kapelleke van Spikdoorn        gronden Iers pachthof (Zilverberghoeve)          de galg  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1797 - 1798  Millard - Nouvelle carte du Département de la Dyle  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1797 - 1798  Millard - Nouvelle carte du Département de la Dyle  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1797 - 1798  Millard - Nouvelle carte du Département de la Dyle  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1801 – Hoeve Nijsselrode - plan Nelly Kemels  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1801 – Hoeve Nijsselrode - plan Nelly Kemels  

Binkomstraat 

Keelstraat 

Heirbaan 

Nijsselrodestraat 

Hoeve Nijsselrode 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1801 - Hoeve Nijsselrode - plan Nelly Kemels  

Bron : Google maps 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1801 - Hoeve Nijsselrode - plan Nelly Kemels  

Bron : tekening Nelly Kemels 


