
Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: AAIGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,232 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 15 1,80 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,60  
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 18 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ko ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht (deelgemeente van Melle)  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: AALST 
datum: - 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 6 / 
1 dag arbeid 1,5  
1 sac cendre de hollande 1,30 1,8 
1 tonne d'urine de vache 1 ai  
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro+ra aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro+ra aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro+ra aa     
kl 4 ro+ra ha kl ro+ra aa ha     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen van bij de: via: 

 
cabaretiers, rouliers, aubergisters et autres de la ville 
même. 

/ 

 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de stad zelf / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: APPELTERRE-

EICHEM 
datum: 1809 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,0471 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux ai 19,05 / 
1 tonne d'urine de vache 0,635 / 
idem / 0,09 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de distilleries, Kwatrecht (Melle)  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: BAARDEGEM 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
gateaux 
urine de vaches 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,65 
idem 8 3 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,50 0,15 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,1 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro aa+ha vl+ha kl      
kl 2 ta ro aa+ha vl+ha kl      
kl 3 ta ro aa+ha vl+ha kl      
kl 4 ro ha aa+ha ha kl      
kl 5 ro ha aa+ha ha kl      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: BAMBRUGGE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 3 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries de la ville d'Alost / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht (Melle) / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: BAVEGEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,24 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,70 
idem 15 3,33 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,28 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 3 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 4 ta ro kl bw ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro bw ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Wetteren de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem, Melle en de distillaterijen  / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: BORSBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendre de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 3 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 15 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distillateries d'Alost / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht (Melle)  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: BURST 
datum: 1823 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 3 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20  
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux ai 15  
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries de la ville d'Alost / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: DENDERHOUTEM 

datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 19,05 ai / 
1 sac cendres de hollande 1 ai / 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,09 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Kwatrecht et autres villages situées le long de 
l'Escaut 

de Schelde 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: DENDERLEEUW 
datum: 1811 

gehanteerde munt:  

1 bunder:  

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

/ urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 
gateaux de graines de 
 colzat 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
1 gateau de colzat 0,15 / 
1 croix de chaux 18,14 / 
1 sac de cendres de hollande 1,81 ai  
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ge aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ha aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Kwatrecht, huilières de Schelde 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: DENDERWINDEKE 

datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,30 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

/ chaux 
urine de vache 
 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 9,99 / 
1 tonne d'urine de vache 0,63  
idem / 0,09 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ERONDEGEM 
datum: 1810 

gehanteerde munt: Florijnen courant 

1 bunder: 1,24 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 5,44 1,811 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,14 0,32 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
1 croix de chaux 18,14  
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl ha vl+ko ma aa    
kl 2 ta ro kl ha vl+ko ma aa    
kl 3 ta ro kl ha vl ma aa    
kl 4 ta ro kl ha ma ge aa    
kl 5 ta ro kl ha ma ge aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst, Wichelen, Kwatrecht bateau 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Lede, Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ERPE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendre de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,70 
idem 15 2,5 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 ai / 
1 croix de chaux 9,1  4 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 5 ta ro kl vl ko ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst voiture attelée d'un cheval ou deux 

chevaux 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht, Aalst et distillateurs de la commune d'Erpe 
et environs 

/ 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ERWETEGEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 kalk 
asschen 
koepis 
raapkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 / 
1dag arbeid 1,08 / 
1 kuip= 1 bak hollandsche as 1,06 / 
1 kleine kuip koepis / 0,1 
idem 0,42 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 2 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 3 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 4 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Holland en Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GERAARDSBERGEN

datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 12 1 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2 0,16 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 2 ha kl ta ro aa      
kl 3 ha kl ta ro aa      
kl 4 ha kl ro aa       
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de omliggende gemeenten / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GIJZEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
urine de vache 
chaux (zelden) 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 7 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20 ai / 
1 tonneau d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 2 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 3 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 4 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland en Antwerpen Wichelen (Schelde) 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Wichelen en Aalst  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GODVEERDEGEM

datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 kalk 
asschen 
koepis 
raapkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 / 
1 dag arbeid 1,08  
1 bak hollandsche asschen 1,06 / 
1 kleine kuip koepis / 0,1 
idem 0,42 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 2 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 3 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 4 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 5 vl kl ta aa bo ro ha    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

het Henegouwse, Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GOEFERDINGE
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

¼ chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 12 1 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2 1 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 2 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 3 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 4 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Geraardsbergen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GRIMMINGE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,2298 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
marne (=chaux) 
 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 dag arbeid 1,27  
1 bac de marne = chaux de Cambron 0,54 / 
1 sac de cendres de hollande 2  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ro kl ta vl ma aa ha    
kl 2 ro aa ta ha kl vl ma    
kl 3 ta ma kl ro aa ha     
kl 4 ro ma kl ha ta aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst en Cambron / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: GROTENBERGE 

datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
kalk 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 1,27 
1 kuip hollandsche asschen 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha kl bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: HAALTERT 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,232 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
farine de navets 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 7,26 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2,09 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,54 
idem 1,81 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ko ro aa ta ha kl    
kl 2 ta ko ma aa ro ha kl    
kl 3 ta ko ma aa ro ha kl    
kl 4 ta ko ma aa ta ha kl    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst en Wetteren / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: HELDERGEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,232 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 11 1,80 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,39 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 18 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Kwatrecht / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: HERDERSEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 7 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20 ai / 
1 tonneau d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 2 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 3 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 4 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Dendermonde en Aalst voitures à deux chevaux 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: HERZELE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,22952 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,88 / 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 24,4 / 
1 sac de cendres de hollande 2,72 / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: HILLEGEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen hollande as 
kalk 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 0,32 
1 zak hollandse asse 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha kl bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Hermelgem de wagen 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: IDDERGEM 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

/ urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 
gateaux de colzat et 
huillette 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
1 gateau de colzat 0,15 / 
1 croix de chaux 18,14 / 
1 sac de cendres de hollande 1,81 ai  
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ge aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ha aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

distillateries, Melle en Kwatrecht 
huillières 

de Schelde 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: IDEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
chaux de Tournay 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,50 0,45 
1 tonne d'urine de vache / 0,18 
idem 0,63 / 
1 bac de chaux de Tournay 2 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 3 ro ha kl ta ko ma aa    
kl 4 ro ha kl ge aa      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distelleries / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst en Melle  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: KERKSKEN 
datum: 1809 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 7,26 1,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,59 / 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
1 bac de chaux 1,905 / 
1 croix de chaux 19,05 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ko ro kl vl ma aa    
kl 2 ta ko ro kl vl ma aa    
kl 3 ta ko ma kl vl ha aa    
kl 4 ta ha kl ma ge aa     
kl 5 ta ha kl ma ge aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst boten 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Aalst en de gemeente zelf / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: LEDE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 9 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,75 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 2 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 3 ta ro+ra ha kl vl ro+ra aa    
kl 4 ha kl ro+ra bw aa      
kl 5 ha kl ro+ra bw aa      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Antwerpen of Holland Wichelen, Aalst en Dendermonde 

men haalt ze van daar per wagen 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Wichelen / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: LEEUWERGEM
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen hollandse as 
kalk 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 0,32 
1 kuip hollandse asse 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: LETTERHOUTEM 

datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 3 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 9 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries van Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Kwatrecht en de distilleries  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: LIEFERINGE 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,25 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 9,99 12,7 
1 sac de cendres 1,9 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl ha ma aa     
kl 5 ta ro kl ha ma aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cambron, Melle en de distillateries van Meerbeke / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: MEERBEKE 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: / 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 9,99 12,7 
1 sac de cendres 1,9 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro ko ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cambron, Kwatrecht en Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: MELDERT 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: / 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 6 / 
1 dag arbeid 1,2  
1 sac cendre de hollande 1,2 0,075 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ma+ra aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma+ra aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma+ra aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma+ra aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst en Afsnee  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: MERE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,24 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,70 
idem 15 3,33 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20  
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 9 4 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem, Aalst en de distilleries / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: MOERBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/8 cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,88 1,36 
idem / 1,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de la chaux de Cambron 0,54  
1 sac cendres de hollande 3,62 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,23 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl aa vl ma ko    
kl 2 ta ma kl ro aa vl ko    
kl 3 ro kl ta aa ma ha     
kl 4 ta ro aa ma ha ko     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst en Ninove / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst en Cambron / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: MOORSEL 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: / 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/5 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 7 / 
1 dag arbeid 1,2  
1 sac cendre de hollande 1,2  
1 cuvelle d'urine de vache / 0,15 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ro+ra ha kl ta ro+ra aa     
kl 2 ro+ra ha kl ta ro+ra aa     
kl 3 ro+ra ha kl ta ro+ra aa     
kl 4 ro+ra ha kl ta ro+ra aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst (straatmest) une voiture avec deux chevaux 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: NEDERHASSELT 

datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,25 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 19,05 / 
1 sac de cendre 1,81 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,1 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de distilleries, Melle en Kwatrecht / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: NEIGEM 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,25 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 9,98 12,7 
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande 1,9 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl ha ma aa     
kl 5 ta ro kl ha ma aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: NINOVE 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,25 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 
gateaux de colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 19 ai  
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande 1,81 ai / 
1 gateau de colzat 0,145 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ge aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ha aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de distilleries van Ninove 
Melle, Kwatrecht 
huiliers 

/ 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: OKEGEM 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: / 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

/ urine de vache (¾) 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de chaux 1,36 ai  
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande 1,81 ai / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 aa ta ko ro kl ma ha    
kl 2 aa ta ko ro kl ma ha    
kl 3 aa ta ro kl ma ha     
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Aalst  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ONKERZELE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 9,07 ai / 
1 dag arbeid 1,27  
1 mande de chaux de Cambron 0,27 0,27 
1 tonne d'urine de vache / 0,18 
idem 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande  1,50  0,50 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ro ko ma kl vl ta aa    
kl 2 ro ko ma kl vl ta aa    
kl 3 ta ro kl ha ko ma aa    
kl 4 ta kl ha ko ma aa     
kl 5 ma kl ha ko aa      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Geraardsbergen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cambron, Tournay, Melle en de distilleries van 
Geraardsbergen 

/ 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: OOMBERGEN 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen hollandse as 
kalk 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 0,32 
1 kuip hollandse asse 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ro ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha kl ro bra aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: OTTERGEM 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,24 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 5,44 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 18,1 ai  
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande 1,59 ai  
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl ha vl ma aa    
kl 2 ta ro kl ha vl ma aa    
kl 3 ta ro kl ha vl ma aa    
kl 4 ta ro kl ha ma ge aa    
kl 5 ta ro kl ha ma ge aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst en uit Wichelen en Kwatrecht / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de geneverdistillaterie van Lede, Kwatrecht, 
Wichelen, Melle en Aalst 

/ 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: OUTER 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,25 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 18,1 ai  
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,09 
1 sac de cendres de hollande 1,81 ai  
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

distilleries van Ninove 
Melle en Kwatrecht 

 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: OVERBOELARE 

datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3155 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 12 1 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac de cendres de hollande 2 0,16 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 2 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 3 ha kl vl ta ko ro aa    
kl 4 ro ha aa        
kl 5 ro ro aa        

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Geraardsbergen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Geraardsbergen / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: POLLARE 
datum: 1810 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 9,98 12,7 
1 sac de cendres de hollande 1,9 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,09 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl ha ma aa     
kl 5 ta ro kl ha ma aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cambron en Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: RESSEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,232 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 1,80 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,39 ai  
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 18 ai / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Kwatrecht  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: SCHENDELBEKE 

datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,50 0,45 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,18 
1 bac de chaux de Tournay 2 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 3 ro kl ha ko ma ge aa    
kl 4 ro ha kl ro ge aa     
kl 5 ro kl ha ge aa      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst, Doornik (via Meilegem)  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: SMEEREBBE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux de Tournay 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,50 0,5 
1 bac de chaux de Tournay 1 1 
1 tonne d'urine de vache / 0,18 
idem 0,63 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ko aa    
kl 3 ro ha kl ta ko ma aa    
kl 4 ro ma kl ha aa      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 
naam gemeente: VLOERSEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
chaux de Tournay 
pain de colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,50 0,5 
1 gateau de colzat 0,18 ai 1 
1 tonne d'urine de vache / 0,18 
idem 0,63 / 
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ha aa    
kl 3 ro ha kl ta ko ma aa    
kl 4 ro ha kl ro aa      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst, Geraardsbergen, Melle en Meilegem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ST.-ANTELINKS
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,24 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 5,44 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,45 0,15 
1 croix de chaux 18,1 ai / 
1 tonne d'urine de vache 0,45 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro vl kl ma ha aa    
kl 3 ta ro ha kl ma spe aa    
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Ninove / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht, Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ST.-GORIKS-

OUDENHOVE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 kalk 
asschen 
koepis 
raapkoeken 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 / 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak hollandse asse 1,27  
1 kuip koepis / 0,42 
idem 1,27 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 vl kl ta ro aa bo ha    
kl 2 vl kl ta ro aa bo ha    
kl 3 vl kl ta ro aa bo ha    
kl 4 vl kl ta ro aa bo ha    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ST.-LIEVENS-

ESSE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 kalk 
asse 
koepis 
raapkoeken 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 / 
1 dag arbeid 1,08  
1 bak hollandse asse 1,27  
1 kuip koepis / 0,42 
idem 1,27 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 bo ta kl ro aa ro ha    
kl 2 bo ta kl ro aa ro ha    
kl 3 bo ta kl ro aa ro ha    
kl 4 bo ta kl ro aa ro ha    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

het Henegouwse, Melle langs de Schelde 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ST.-LIEVENS-

HOUTEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 11 / 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 9 6 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries van Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Kwatrecht en de distilleries / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ST.-MARIA-

OUDENHOVE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 kalk 
asschen 
koepis 
raapkoeken 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 / 
1 dag arbeid 1,08  
1 bak hollandse asse 1,27  
1 grote kuip koepis / 0,42 
idem 1,27 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 vl kl ta aa ro bo ha    
kl 2 vl kl ta aa ro bo ha    
kl 3 vl kl ta aa ro bo ha    
kl 4 vl kl ta aa ro bo ha    
kl 5 vl kl ta aa ro bo ha    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

het Henegouwse, Melle de Schelde 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: STRIJPEN 

datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen hollandse as 
kalk 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 0,32 
1 kuip hollandse asse 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: VELZEKE-

RUDDERSHOVE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen hollandse asse 
kalk 
 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak kalk 1,06 0,32 
1 kuip hollandse asse 0,74 0,32 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ro ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: VIANE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 dag arbeid 1,27  
1 mande de la chaux de Cambron 0,54 ai / 
1 tonne d'urine 0,8 / 
1 cuve de cendres de hollande 2 / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ro aa ta ha kl ma ko    
kl 2 ro ta aa ma vl kl ha    
kl 3 ma kl ta aa ro ko     
kl 4 ma aa ro ha ta      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Cambron / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: VLEKKEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,70 
idem 15 2 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20  
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 9 4 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 3 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 4 ha kl ta ro kl ma aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Wetteren en Wichelen les engrais arrivent là par bateaux 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Kwatrecht, Aalst en de distilleries van de omliggende 
gemeenten 

/ 

 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: VLIERZELE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
gateaux de colzat 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,70 
idem 15 2 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,20  
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 9 4 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 3 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 4 ha kl ta ro kl ma aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Antwerpen Wichelen en Wetteren 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: VOORDE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 bak de chaux 1 1 
1 tonne d'urine / 0,18 
idem 0,63 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ha ko aa    
kl 2 ta ro kl vl ha ko aa    
kl 3 ro kl ha ko ma aa     
kl 4 ro kl ha ge aa      
kl 5 ro kl ha ge aa      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distilleries / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst en Doornik (via Melle) / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: WAARBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/8 cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,88 8,16 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux de Cambron 0,54 ai / 
1 sac de cendres de hollande 2  
1 tonne d'urine de vache / 0,23 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ko ma ha kl ro aa    
kl 2 ta ma ko aa ha ro kl    
kl 3 ro kl ta aa ma ha     
kl 4 ro ko ma ha aa ta     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle, Cambron / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: WANZELE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 fumier 
urine de vache 
cendres 
chaux 
gateaux de colzat 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,65 
idem 12 2,50 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 0,5 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 pierre de gateau de colzat 0,3 0,3 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro aa+ha vl+ha kl      
kl 2 ta ro aa+ha vl+ha kl      
kl 3 ro ro aa+ha vl+ha kl      
kl 4 ro ro aa+ha vl+ha kl      
kl 5 ma ro aa ha kl      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Wichelen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Wichelen en Lede  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: WELLE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 
 

1 bunder: 1,232 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
farine de navets 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 7,26 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2  
1 tonne d'urine de vache 1,63 / 
idem / 1,81 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ko ma aa ta ha kl    
kl 2 ta ko ma aa ta ha kl    
kl 3 ta ko ma aa ta ha kl    
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Aalst / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Aalst / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: WOUBRECHTEGEM

datum: 1812  

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,22952 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,9 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 25,4 ai  
1 sac de cendres de hollande 2,72  
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 2 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 3 ta ro kl vl ko ma aa    
kl 4 ta ro kl vl ma ha aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Hermelgem / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ZANDBERGEN 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen marne 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux = marne de Cambron 0,54  
1 sac de cendres de hollande 2  
1 tonne d'urine 0,23  
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl ko ma aa ha    
kl 2 ta ko ma kl ro aa ha    
kl 3 ro kl ha ta aa ma     
kl 4 ma ko ro ha aa ta     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cambron en Melle / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ZARLARDINGE
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 12 1 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2 0,16 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ha kl vl ta ko kl aa    
kl 2 ha kl vl ta ko kl aa    
kl 3 ha kl vl ta ko kl aa    
kl 4 ha kl vl ta ko kl aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Geraardsbergen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Geraardsbergen / 
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ZONNEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 11 1 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,20 0,3 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux 15 ai  
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 2 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 3 ta ro kl vl ma ge aa    
kl 4 ha kl ta ro kl ma aa    
kl 5 ha kl ta ro kl ma aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

  
 



Bijlage 2.1:Arrondissement Aalst  
 

HOOFDSTUK x ; blabal 

 

 

 
naam gemeente: ZOTTEGEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2268 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 kalk 
as 
koepis 
raapzaad 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mesch / 1,27 
idem 12,7 / 
1 dag arbeid 1,08  
1 bak hollandse asse 1,06 ai  
1 kleine kuip pis / 0,11 
idem 0,42 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

kl 1 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 2 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 3 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 4 vl kl ta aa bo ro ha    
kl 5 vl kl ta aa bo ro ha    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

het Henegouwse, Melle de Schelde 
 


