MEENSEL-KIESEGHEM, A. WAUTERS, 1882
Landbouw
De bossen, dewelke door de voortdurende ontginning van het land steeds verminderen, bedekken 70 hectaren. De
bossen hebben volgende namen : Walenbroeck, Begynbosch, Bouchoutbosch, Serckbosch, Cabbeekbosch, Lapsbroek,
Tafelenbosch, Geplantbosch, Kluysbosch, enz; en spreiden zich vooral uit richting Cappellen. De boomsoorten welke
het meest voorkomen zijn de els, de eik die ook goed gedijt, en vooral de Canada populieren; de spar groeit hier echter
niet goed .
Men teelt hier vooral tarwe, rogge, haver, boekweit, voederbieten, aardappelen, klaver, luzerne; men teelt ook een
beetje mengkoren, gerst, erwten, hennep, rapen. De weilanden beslagen een 41 hectaren 57 are, boomgaarden 15
hectaren 91 are, de braaklanden en heide 2 hectare 73 are.
Er is slechts één exploitatie van meer dan 50 hectare, toebehorend aan meneer de burgemeester Kenes.
Het gebied is onderverdeeld in verschillende geëxploiteerde gronden :
Ten titel van eigendom of vruchtgebruik .
Ten titel van huur . . . . . . .
Total . . .
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. 328 hectare
. 377 “
. 615 hectare (1) (2)

Een hectare grond is , gemiddeld, geschat op:

Waarde, om te (ver)kopen .
Waarde, om te (ver)huren .

.
.

fr.
fr.

1833
1.700
42

1846
1.900
50

1866
2.500
70

De lineaire maatstaf meet 20 Leuvense voet.(2)

(1) A Wauters vermeldt in zijn hoofdstuk ‘grondgebeid’: globaal oppervlakte in 1834: : 651 ha, 79 a, 80 ca
(2) Huidig grondgebruik en –verdeling ? op te zoeken en te vermelden…
de
(3) De voet verschilde ook van streek tot streek. In het Leuvense werd in de 18 eeuw 28.5512 cm als voet-lengte gehanteerd.

Bronnen :
Popp, Atlas cadastral parcellaire du royaume de Belgique, commune de Meensel-Kieseghem. Une feuille in-plano.
Bruges, avec un tableau indicatif in-folio.

La Belgique Ancienne et Moderne, Géographie et Histoire des COMMUNES BELGES. Continuation, Arrondissement de
Louvain – canton de Glabbeek, Alphonse Wauters, 1882.
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