
Meensel en Kiezegem in kaart
Kroniek



Deel XV

Enkele middelpunten …..



Het Hageland .. het middelpunt ligt in …

Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Hageland is het Hageland een Vlaamse streek, grotendeels 

gelegen in Oost-Brabant en voor een klein deel in het westen van Limburg. Het Hageland is het 

gebied tussen de steden Scherpenheuvel, Aarschot, Leuven, Tienen, Diest en Landen. 

Meensel-Kiezegem ligt daar ergens in het midden .. maar waar is het midden van ons Hageland 

eigenlijk ? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hageland


Het Hageland .. Het middelpunt ligt in  … Meensel !

Gregory Daenen schreef een programma dat het middelpunt van een onregelmatige figuur  

berekent... en zie, het middelpunt ligt ergens in Meensel. 



Het Hageland .. Het middelpunt ligt in Meensel.

Of wil je er zelf eens op zoek naar gaan .. 50.89417110455746N, 4.934456534036534E,… 

waar anders dan tussen onze fruitbomen  !



Het Hageland .. Het middelpunt ligt in Meensel.

En als je dan kortbij het middelpunt komt… meer bepaald op de grens van een akker en 

een bomenplantage, met op de achtergrond het Kleizebos.



En het middelpunt van Meensel-Kiezegem dan ? 



En het middelpunt van Meensel-Kiezegem …

Of wil je er zelf eens op zoek naar gaan .. 50.895951773095135N, 4.9151948895849955E



En het middelpunt van Meensel-Kiezegem …

En als je dan kortbij het middelpunt komt… heb je dit mooi zicht vanuit het  Steenpoelstraatje



En het middelpunt van Tielt-Winge ? 



En het middelpunt van Tielt-Winge …

Of wil je er zelf eens op zoek naar gaan .. 50.92340197122957N, 4.896547977054316E



En het middelpunt van Tielt-Winge …

En als je dan kortbij het middelpunt komt… heb je dit mooi zicht vanop het kruispunt Oude 

Leuvensebaan – Goethuysweg. 



En het middelpunt van  …

En ook voor deze gemeenten gaf Gregory de coördinaten ook nog mee : 

Aarschot : 50.98899318487826N, 4.864591172074378E

Begijnendijk : 51.007043301015734N, 4.784597571506803E

Bekkevoort : 50.93435873223159N, 4.9778676145729905E

Bierbeek : 50.830153619952014N, 4.767379069788235E

Boutersem : 50.834837158707494N, 4.842511000736803E

Diest : 51.001424160229014N, 5.06910895698336E

Geetbets : 50.89148538004294N, 5.131141089633708E

Glabbeek : 50.86701304158387N, 4.949429905532442E

Hoegaarden : 50.779112498681634N, 4.87652241653627E

Holsbeek : 50.92969979936803N, 4.801794672569104E

Kortenaken : 50.893139190206334N, 5.023114303859471E

Landen : 50.75469784078913N, 5.06163559647769E

Linter : 50.82079843159596N, 5.041980183289762E

Lubbeek : 50.882016465550436N, 4.8289415597942735E

Rotselaar : 50.9595573786494N, 4.732283165311352E

Scherpenheuvel-Zichem : 50.998073836231974N, 4.968565311011737E

Tienen : 50.81196657391127N, 4.941862832657045E

Tremelo : 50.99919765454073N, 4.7267485820282555E

Zoutleeuw : 50.83509748383958N, 5.101173501480968E
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