
Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 
naam gemeente: ADEGEM 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: / 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 
chaux 
urine de vache 
extraction des latrines 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 12 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 3  
1 cuve d'urine de vache 0,75 0,25 
1 tourteau de colzat 0,30 / 6 livres  
1 croix de chaux 23  
1 hl urine ou extraction de latrine / 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+ra bw aa ro+ra ha vl ro kl  
kl 2 ro ro+ra bw aa ro+ra ha kl kw kw  
kl 3 ro+ra bw aa ro+ra ha kl kw kw kw  
kl 4 ro+ra bw aa ro kl kw kw kw kw  
kl 5 ro ro bw kw kw kw kw kw kw  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de polders en Eeklo / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cadzand, Eeklo, Zomergem en Bellem  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ASSENEDE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 8,16 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre 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 bw ta ro vl ta kl bra bra bra  
kl 2 bw ta vl ro ha kl bra bra bra  
kl 3 bw ro vl ro kl ha bra bra bra  
kl 4 bw ro ha kl ro kw bra bra bra  
kl 5 bw ro ha kl ro bw bra bra bra  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland het Saskanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem idem 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BOEKHOUTE 
datum: 1809 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 urine de vache 
excrements 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 8,16 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2,18 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,54 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland het kanaal van Sas-Van-Gent 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem idem 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: EEKLO 
datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
urine de vache 
extraction des latrines 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 12 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 hl cendre de hollande 3  
1 cuve d'urine de vache 0,75 / 
idem / 0,25 
1 croix de chaux 22 / 
6 livres tourteaux de colzat 0,30  
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Brugge bateaux in Eeklo 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

het magasin in Eeklo, of van bij particulieren / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ERTVELDE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
excrements 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,81 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2,18  
1 voiture d'urine de vache ou excrements 7,26 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 kl ro bw aa   
kl 2 ro wo ha kl ro ro bw aa   
kl 3 ro ro wo ro ha kl ro bw   
kl 4 ro ro aa ro kl kw     
kl 5 ro bw aa ro kw kw     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland en Gent het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Holland en Gent het kanaal 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: KLUIZEN 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 2,27  
1 tonne d'urine de vache   
idem   
1 croix de chaux   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Zeeland / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ het kanaal 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SINT-LAUREINS 

datum: 1816 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,26 
idem 12 / 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac cendre de hollande 3  
1 cuve d'urine de vache 0,75 / 
idem / 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+ra bw aa ro+ra ha vl ro kl  
kl 2 ro ro+ra bw aa ro+ra ha kl kw kw  
kl 3 ro+ra bw aa ro+ra ha kl kw kw kw  
kl 4 ro+ra bw aa ro ha kl kw kw kw  
kl 5 ro+ra ha kl bw kw kw kw kw kw  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
het eiland Cadzand / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Cadzand / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement EEKLO  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZELZATE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
excrements 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
idem 7,26  
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2,18  
1 tonne d'urine de vache / 0,54 
idem 1,63 / 
   
   
   

 
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 bw ro aa ro ha  
kl 2 vl kl ta ro bw ro wo ro ha  
kl 3 ro ro kl ro bw bw wo ro bw  
kl 4 ro bw bw ro bw wo ro kw kw  
kl 5 bw ro bw aa ro bw bra bra bra  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Holland het Sas 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem idem 
 


