
Meensel en Kiezegem in kaart 
Kroniek 



Deel X 
 
 

Of hoe op kaarten van  1860 – 1882 
 Meensel en Kiezegem  

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



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1860 – C.J. Popp  (bron : geopunt.be) - Kieseghem   



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1860 – C.J. Popp  (bron : geopunt.be) - Kieseghem   

De windmolen, gebouwd rond 1798 en  

gedynamiteerd  op 18 augustus 1914 door 

het Belgisch leger.  

De kerk, met het gildehuis – het vroegere 

parochieschooltje -  dat werd afgebroken  

juist voor WO II.  

Het persoonshof, ook commanderij 

genoemd. Deze vroegere pastorij was eind 

19de eeuw bouwvalling. De huidige pastorij 

dateert van 1904.  

Het  hof van Kieseghem; enkel het rechtse 

gebouw staat er nog.  

De verdedigingswal – motte genoemd, 

en het brouwerijgebouw.  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1860 – C.J. Popp  (bron : geopunt.be) - Meensel   



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1860 – C.J. Popp  (bron : geopunt.be) - Meensel    

De kerk en  pastorij. Dit laatste gebouw 

werd in 2 delen opgetrokken  het 

rechtse deel dateert van de jaren 1820; 

het linkse deel werd in de jaren 1860 

opgetrokken. 

‘Hof te Meensele’, of beter gekend 

als het wit huis van Kenes. 1784 

prijkt op de voorgevel.  

De  hoeve De Bruyn – Natens. 

De datumsteen vermeldt 1786. 

Het huis van de kosterdynastie Stas. 

Doordat de koster ook les gaf, was hier 

ook een tijdje het dorpsschooltje  

‘gevestigd’.  

Merk op .. nog geen indicatie  van een 

tramspoor. Deze werd pas in 1898 in 

gebruik genomen  

1826: een school voor gemengd 

onderwijs wordt gebouwd. Later 

wordt dit de meisjesschool nadat, 

in 1863, de gemeenteschool voor 

jongens wordt gebouwd (nu OC). 



1882 – A. Wauters, uit : » Géographie et Histoire des COMMUNES BELGES.  
Continuation,  Arrondissement de Louvain – canton de Glabbeek » 



1882 – A. Wauters, uit : » Géographie et Histoire des COMMUNES BELGES.  
Continuation,  Arrondissement de Louvain – canton de Glabbeek » 

Vermelding van 
windmolens 


