
Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: APPELS 
datum: 1820 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,340025 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3, onder de naam 
'schipmest' 

vidange 
urine de vache 
cendre de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 4,54 0,638 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,63 / 
1 bac de vidange 4,54 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 vl ta ro ha kl bw    
kl 2 aa vl ta ro ha kl bw    
kl 3 aa vl ta ro ha kl     
kl 4 aa vl ta ro ha kl     
kl 5 aa ro ha        

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
des provinces meridionals et septentrionals de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BAASRODE 
datum: 1820 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,34 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
excrements 
urine de vache 
tourteaux de colzat 
tourteaux de chauvre 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 5,44 1,26 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,10  
1 bac d'urine de vache (ou excrements) 2,72 ai / 
idem / 0,90 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland en Gent de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde en Baasrode zelf de Schelde 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 
naam gemeente: BERLARE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,347 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 excrements 
urine de vache 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 charette de fumier / 0,36 
idem 5,44 0,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 charette cendre de hollande 3,63  
1 bac d'urine (=excrements) 4,54 0,63 
idem / 0,36 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

kl 1 he vl ta ro ro ha kl ro   
kl 2 he vl ta ro ro ha kl ro   
kl 3 aa vl ta ro ha kl ro bw   
kl 4 aa ta ha kl ro bw ro bw   
kl 5 aa ro bw bra bra ro bra bra   

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Brussel en Holland de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent, Antwerpen en Brussel / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DENDERMONDE 
datum: 1820 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,340025 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 vidange 
urine de vache 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 4,54 0,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac d'urine de vache 1,81 / 
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 ro vl kl ta ro aa ha    
kl 2 ro vl kl ta ro aa ha    
kl 3 ta kl ro ma aa ta ha    
kl 4 ta kl ta ma aa ta ha    
kl 5 aa ta kl ta ha bw     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de stad of aan de rand van de Schelde de Schelde  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GREMBERGEN 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,347 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
excrements 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,09 
idem 5,44 1,09 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine de vache (= excrements) 3,63 / 
idem / 0,91 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brussel, Antwerpen en de polders de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Brussel, Antwerpen en de polder / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: KALKEN 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres 
urine de vache 
excrements 
vidanges 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 8,16 1,81 
1 dag arbeid 1,26  
1 tonne d'urine de vache / 1,26 
1 charge d'urine de vache (=excrements) 7,25 1,81 
1 sac de cendres de Hollande 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 ro ha vl ta ro bw kl   
kl 2 ta ro aa ro vl ro ha kl   
kl 3 ta ro bw aa ro vl kl    
kl 4 kl bw aa ro ha kl bra    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Dendermonde de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Holland / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LAARNE 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres 
urine de vache 
excrements 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 8,16 3 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2  
1 charge ou bac de vidange 7,25 2 
idem / 1,26 
   
   
   

 
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 ro ha    
kl 2 vl kl ro bw aa ro ha    
kl 3 vl ro aa ro bw ro ha    
kl 4 ro bw aa ro bw bra bra    
kl 5 ro bw aa ro bw bra bra    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Kalken en Wetteren / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Wetteren  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LEBBEKE 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,34 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

 urine de vache 

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 7,25 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac d'urine de vache (= vidange) 2,72 / 
idem / 1 
1bac = 1 voiture   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Dendermonde, Baasrode de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde, Baasrode  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MASSEMEN-

WESTREM 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/6 urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 15 4 
1 dag arbeid 1,26  
1 cuvette cendre de hollande 0,80 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,25 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Wetteren en Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Wetteren / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MESPELARE 
datum: 1816 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 vidange 
cendres de hollande 
urine de vache 

 tourteaux de colzat 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 4,53 0,63 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,63 / 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,18 
1 bac de vidange 4,53 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 vl ta ro ha kl bw    
kl 2 aa vl ta ro ha kl bw    
kl 3 aa vl ta ro ha kl     
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Dendermonde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OPDORP 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,34 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendre de hollande 
urine de vache 
vidange 
tourteaux de colzat et  
  autres 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 6,02 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac vidange (=excrements) 3 / 
idem / 1,26 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen van: via: 

 
handelaars die ze verkopen langs de Schelde de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

van dezelfde handelaars  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OUDEGEM 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,340025 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 vidange 
urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 4,53 0,63 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,63 / 
1 tonne d'urine de vache 0,63 / 
idem / 0,18 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
des provinces septentrionals de Schelde en de Dender 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OVERMERE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3422 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/6 urine de vache 
produit des vidanges 
poudre de graine de 
chauvre 
gateaux de colzat/lin 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier = 1 bac de vidange / 0,54 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,26  
1 charette cendre de tourbe 2,72 / 
1 bac urine de vache = vidange   
1 pierre de 7 poudre de graine de chauvre 25 / 
1 gateau de colzat 0,08 / 
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Uitbergen / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Uitbergen, Lokeren, Land van Aalst boten 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SCHELLEBELLE 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,340025 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
cendre de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 11 2 
1 dag arbeid 1,26  
1 cuvette de cendre de hollande 0,80  
1 pièce d'urine de vache / 0,5 
idem 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+ra aa ha vl kl ta     
kl 2 ro+ra aa ha vl kl ta     
kl 3 ro+ra aa ha vl kl ta     
kl 4 ro aa ha kl ta      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Wetteren en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SINT-GILLIS 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,340025 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 'schipmest' vidange 
urine de vache 
cendres d'hollande 
tourteaux de colzat 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 4,54 0,63 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,63 / 
1 bac de vidange 4,54 / 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Dendermonde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: UITBERGEN 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3422 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/6 cendre de hollande, 
urine de vache,  

 vidanges, poudre de 
graines de chauvres, 
gateaux de colzat  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier = bac de vidange / 0,45 
idem 7,26 0,45 
1 dag arbeid 1,26  
1 charette cendre de tourbe 2,72 / 
1 de poudre de graine de chauvre 0,45 par pierre de 7  
1 gateau de colzat 0,18   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Antwerpen boten 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Antwerpen, Gent boten 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WETTEREN 
datum: 1815 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,34 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
urine de vache 
excrements 
tourteaux 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 9,07 ai / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2,50  
1 voiture = 1bac    
fumier = urine de vache = vidange   
   
   
   

 
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 ro ha kl ta ro    
kl 2 aa ta ro ha kl ta ro    
kl 3 ha kl ro bw aa ro bw    
kl 4 ro aa ro bw kw kw     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Doornik, de gemeente zelf, van de huizen van de 
landbouwers 

/ 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WICHELEN 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

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

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,65 
idem 12 0,65 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,30 / 
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 ha vl ta ro kl aa     
kl 2 ha vl ta ro kl aa     
kl 3 ha vl ro ro kl aa     
kl 4 ha kl ma ro aa ro     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de gemeente zelf / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WIEZE 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 vidange 
urine de vache 
tourteaux de colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,45 
idem 5,44 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange  4,54 / 
1 gateau de colzat 0,18 / 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Dendermonde en Aalst per schip 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Dendermonde en Aalst / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement DENDERMONDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

- 

 
naam gemeente: ZELE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,347 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 excrements 
urine des bestiaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 charette de fumier / 0,45 
idem 4,54 0,91 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 1,2  
1 voiture d'excrements 12,7 1,81 
idem / 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 he ta vl ro ha kl ro    
kl 2 he ta vl ro ha kl ro    
kl 3 he ta vl ro ha kl ro    
kl 4 ro vl ro ha kl ro bw    
kl 5 ro ro aa ro ro kl ro    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Holland de Schelde 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Antwerpen de Schelde 
 


