
Meensel en Kiezegem in kaart 
Kroniek 



Deel VIII 
 
 

Of hoe op kaarten van  1824 - 1845 
 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 …. 

1824 – Boonaerts (volgens de werkkaart van Dr. Fil. Paul Kempeneers) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – Boonaerts (volgens de werkkaart van Dr. Fil. Paul Kempeneers) 

Kiezegem … 
Dr. Fil. Kempeneers  gebruikte deze werkkaart ook om de gronden van de familie Kenes en de 
familie du Passage (Baronie Kieseghem) in te kleuren: de groen ingekleurde gronden zijn 
eigendom van de jonkvrouw du Passage,  de roze zijn de gronden van de familie Kenes.  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – Boonaerts (volgens de werkkaart van Dr. Fil. Paul Kempeneers) 

Meensel … 
Dr. Fil. Kempeneers  gebruikte deze werkkaart ook om de gronden van de familie Kenes en de 
familie du Passage (Baronie Kieseghem) in te kleuren: de groen ingekleurde gronden zijn 
eigendom van de jonkvrouw du Passage,  de roze zijn de gronden van de familie Kenes.  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – Boonaerts (volgens de werkkaart van Dr. Fil. Paul Kempeneers) 

Kiezegem dorp 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – Boonaerts (volgens de werkkaart van Dr. Fil. Paul Kempeneers) 

Meensel dorp 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – verzamelingskaart  van de kadastrale kaart (info Dr. Fil. Paul Kempeneers)   



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1824 – verzamelingskaart  van de kadastrale kaart (info Dr. Fil. Paul Kempeneers)   

Meensel dorp 

Kieseghem dorp 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1841 – J.E. Schroevers 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1841 – J.E. Schroevers 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1841 – J.E. Schroevers 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (boek op de gemeente) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (boek op de gemeente) 

…. 22 mei 1845  



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (boek op de gemeente) 

Kieseghem dorp                                               Meensel dorp 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen  (www.geopunt.be) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (www.geopunt.be) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (www.geopunt.be) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen (www.geopunt.be) 



…. Inventaris van de gronden  van de 

pachthoeve van de abdij …. 

1845 – Atlas der Buurtwegen 


