
Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 
naam gemeente: AALTER 
datum: - 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,33680 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 koepis 
koolzaadkoeken 
hollandse asse 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,09 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 2,18 ai  
1 tonneau d'urine de vache 1,81 ai  
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 vl kl ro ro bw aa ro bw ha  
kl 2 vl kl ro ro bw aa ro bw ha  
kl 3 vl kl ro bw aa ro ro bw ha  
kl 4 ha aa ro bw ro kl ro kw kw  
kl 5 ha aa ro bw ro kl kw kw kw  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge het kanaal Brugge-Gent 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: AFSNEE 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,33680 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 koepis 
uitwerpselen 

 hollandse asse 

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 7,26 2,72 
1 tonneau d'urine / 0,36 
idem 0,91  0,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre 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 ro ro bw aa ro ha kl    
kl 2 ro ro bw wo ro ha kl    
kl 3 aa ro bw        
kl 4 aa ro bw        
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent 
Kortrijk 

per wagen 
langsheen de Leie 

 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ASPER 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,43400 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/10 koepis 
hollandse asse 
koolzaadkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,5  
idem 12 a.i. / 
1 cuve cendres de hollande 0,75 0,10 
1 dag arbeid 1  
   
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gavere / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ASTENE 
datum: 1815 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 raapkoeken 
koepis 
hollandse asse 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 0,68 
idem 12,7 ai / 
1 dag arbeid 1,1  
1 kuip asse 0,72 ai  
1 kuip koepis / 0,32 
idem 1,27 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 vl kl ro ro aa ro ha    
kl 2 vl kl ro ro aa ro ha    
kl 3 vl kl ro ro aa ro ha    
kl 4 aa ro ha kl ro bw bra    
kl 5 aa ro ha ro bw bra bra    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BAAIGEM 
datum: 1822 

gehanteerde munt: franse frank 
gulden courant 
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 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 20 zakken per kar 

per kar: 6,35 
1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 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 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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle wagen aan 6,35 frank per transport 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BACHTE- MARIA- 

LEERNE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
lijnkoeken 
hollandse as 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

   
1 wagen mest  3,17 
idem 8,04 ai / 
1 zak hollandse as 0,73 ai / 
1 bak kalk 1,37 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro  aa     
kl 3 ro ha kl ro bra aa     
kl 4 ro ha ro bra ro  aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Kortrijk de Leie met schepen 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze 
de koepis komt van de branderijen 

/ 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BALEGEM 
datum: 1822 

gehanteerde munt:  

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier  1,9 
1 dag arbeid 1,48  
1 cuve de cendre de hollande 0,85  
1 tonne 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 ta ro kl ma ha aa     
kl 2 ta ro kl ma ha aa     
kl 3 ta ro kl ma ha aa     
kl 4 ta ro kl ma bra aa     
kl 5 ta ro kl ma bra aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle wagen 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BELLEM 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
raepbrood de colzat 
cendre de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,63 
1 tonne d'urine de vache / 0,31 
1 raepbrood de colzat 0,15 ai / 
1 sac cendre de hollande 1,81 0,14 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge en Oostende canal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BOTTELARE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine 
tourteaux de navets 
cendres 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 10,9 4,23 
1 dag arbeid 1,1  
1 tonne d'urine / 0,21 
idem 1,27 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 ta ro aa ma ro ha kl    
kl 2 ma ro aa ro ro ha kl    
kl 3 ro ro aa ro ro ha kl    
kl 4 ro ro aa ro ro ha kl    
kl 5 ro ro aa bo ro ha kl    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

urine komt van de distillerie / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DEINZE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
hollandse as 
lijn- en raapkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest  3,17 
idem 10,6 ai / 
1 bak kalk 0,65 ai / 
1 zak hollandse as 0,35 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro ha kl ro aa     
kl 4 ro ha ro ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de stokerijen van de stad 
Gent 

/ 
de Leie met schepen 

 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DESTELBERGEN
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1, 3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 cendre de Hollande 
vidanges 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 7,26 1,81 
1 bac de vidanges 7,26 ai / 
1 sac de cendre de hollande 2,2 ai  
1 dag arbeid 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 ro aa ro ge ha    
kl 2 vl kl ro aa ro ge ha    
kl 3 vl kl ro aa ro bw ro    
kl 4 ro bw ro aa vl ro bw    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DEURLE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/6 cendre de france ou de 
 hollande 
tourteaux de colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

urine de vache: par mesure: 8  
1 voiture de fumier / 1,5 
idem 12 ai  
1 cuve cendre de hollande 0,75 0,12 
1 dag arbeid 1  
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Kortrijk Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DIKKELVENNE
datum: 1822 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
hollandse gulden 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve cendres de hollande 0,73 20 cuves per charge 
  6,35 per charge 
   
   
   
   

 
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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DRONGEN 
datum: 1820 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/5 cendres de hollande 
urine de vache 
excrements 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,36 
idem 9,07 2,17 
1 sac cendres de hollande 1,81 ai / 
1 tonne d'urine 1,81 ai / 
idem / 0,9 
1 dag arbeid 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 ro ro  
kl 2 vl kl ta ro aa ta ro bw ha  
kl 3 vl kl ro ro bw ha aa ro ha  
kl 4 aa ro ro bw ro ha bw bra bra  
kl 5 aa ro bw bra bra bra ro bra bra  

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Oostende de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Holland / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: EKE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/10 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,5 
idem 12 ai  
1 dag arbeid 1  
1 cuve cendres de hollande 0,75  0,12 
1 pierre de tourteau 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 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 2 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 3 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 4 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 5 ro+ra ha kl ro+ra aa      

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde en Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GAVERE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: gulden courant 
franse frank 
hollandse gulden 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 20 zakken per kar 

per kar: 6,35 
1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 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 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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Vurste / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GENTBRUGGE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
vidanges 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,88 4,50 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 9,07 ai  
1 croix de chaux 9  3 
1 tonne urine de vache 1 ai  
1 sac de cendres de hollande 2 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 ha kl vl ro ge aa    
kl 2 ta ha kl vl ro ge aa    
kl 3 ro ha kl ro bw ro aa    
kl 4 ro ha kl ro bw ro aa    
kl 5 ro ha kl ro bw ro aa    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent, Ledeberg en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GIJZENZELE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
tourteaux de navets 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier  1,27 
idem 12,7 5,29 
1 dag arbeid 1,1  
1 tonne d'urine 1,27 0,32 
idem / 0,21 
1 bac de cendres de hollande 0,95  
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GONTRODE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
tourteaux de navets 
cendres 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,59 
idem 12,7 4,23 
1 dag arbeid 1,1  
1 tonne = 1bac d'urine  1,27 0,32 
idem / 0,21 
1 sac de cendres de hollande 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 ma ro aa ta ro ha kl    
kl 2 ro aa ma ro bw ha kl    
kl 3 ro aa ro ro bw ha kl    
kl 4 ro ro aa ro ro ha kl    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GOTTEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4169 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 raapkoeken 
menschendrek 
hollandsche asschen 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bak koepis / 0,42 
idem 3,17 ai / 
1 bak hollandsche asschen 1,01 ai / 
1 wagen mest / 1,27 
idem 12,7 ai / 
1 dag arbeid 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 ro ro aa ro ro ha   
kl 2 vl kl ro ro aa ro ro ha   
kl 3 vl kl ro ro aa ro ro ha   
kl 4 vl kl ro ro aa ro ro ha   
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ langs de Leie met schepen 
  

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: GRAMMENE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
hollandse as 
lijn-en raapkoek 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3,17 
idem 6,52 ai / 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendres de hollande 0,73 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha ro ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de distillaterijen van Gent of Deinze / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: HANSBEKE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 tourteau de colzat 0,145 ai / 
1 sac de cendres de hollande 2,17 ai  
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge en Oostende le canal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ le canal de Bruges 
  

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: HEUSDEN 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de bestiaux (1/3) 
excrements 
cendre de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,09 
idem 7,26 2,72 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendre de hollande 2,18 ai / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent 
/ 

wagens 
de Schelde 

 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ de Schelde 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: KNESSELARE 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
gateaux de colzat 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 tonne d'urine de vache / 0,36 
idem 1,27 / 
1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendres de hollande 2,18 ai / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LANDEGEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/5 urine de vache 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 10,9 3,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine / 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 ta ro ha kl ta ro aa ro vl  
kl 2 ro ro ha kl ro bw aa ro vl  
kl 3 ro bw ha kl ro bw aa ro kw  
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Brugge het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

niet van buiten de hoeve  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LANDSKOUTER
datum: 1824 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
tourteaux de navets 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier  1,27 
idem 12,7 5,29 
1 dag arbeid 1,1  
1 tonne d'urine 1,27 0,32 
idem / 0,21 
1 bac de cendres de hollande 0,95  
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LEDEBERG 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendre de hollande 
chaux 
vidanges 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,88 0,90 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 9,07 ai / 
1 tonne d'urine de vache 1 ai / 
1 sac cendres de hollande 2 ai / 
1 croix de chaux 9 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 ha kl vl ro ge aa    
kl 2 ta ha kl vl ro ge aa    
kl 3 ro ha kl ro bw ro aa    
kl 4 ro ha kl ro bw ro aa    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LEMBERGE 
datum: 1824 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine 
tourteaux de navets 
cendres 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 10,9 4,23 
1 dag arbeid 1,1  
1 tonne d'urine / 0,21 
idem 1,27 0,42 
1 sac de cendres de hollande 0,85 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 aa ma ro ha kl    
kl 2 ma ro aa ro ro ha kl    
kl 3 ro ro aa ro ro ha kl    
kl 4 ro ro aa ro ro ha kl    
kl 5 ro ro aa bo ro ha kl    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LOCHRISTIE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
 

1 bunder: 1,3366 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 cendres de hollande 
vidange 
pains de colzat et de 
 chauvre 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 5,44 1,81 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 9,07 ai / 
1 pierre de pain de colzat 0,36 ai  
1 sac de cendres de hollande 2,20 ai  
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

 
Gent en Lokeren 

/ 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LOTENHULLE 
datum: 1811 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 chaux 
cendres de hollande 
farine de navets 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,9 
idem 7,25 4,53 
1 dag arbeid 1,26  
1 tonne urine de vache 1,81 ai / 
idem / 0,30 
1 sac de cendres de hollande 2,17 ai / 
1 sac de chaux 2,17 ai / 
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Doornik en Holland hetzelfde kanaal 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LOVENDEGEM 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
cendre de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 0,91 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine 1,27 ai / 
idem / 0,36 
1 sac de cendres de hollande 1,9 ai / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ het kanaal 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MACHELEN 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4169 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 raapkoeken 
menschendrek 
hollandsche asschen 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 mudde drek / 0,63 
idem 10,6 2,12 
1 dag arbeid 1,27  
1 zak hollandse as 0,72  / 
1 kuip koepis 1,27 1,06 
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 ro aa ro ha    
kl 2 vl kl ta ro aa ro ha    
kl 3 vl kl ta ro aa ro ha    
kl 4 aa ro ro bra bra bra ro    
kl 5 aa ro ro bra bra bra ro    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ de Leie met schepen 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MARIAKERKE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 urine de vache 
vidange 
cendres de hollande 
gateaux de colzat et de 
 navets 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 5,44 1,81 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidanges 9,07 ai / 
1 pierre de gateau de colzat 0,43 ai / 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MEIGEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3364 ha 

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 10,9 3,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 livre de tourteaux de colzat 0,075 ai / 
   
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MELSEN 
datum: 1824 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 
hollandse gulden 
 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 ai / 
1 dag arbeid 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 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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MERENDREE 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 fumier 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 9,07 1,09 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendres de Hollande 2,18 ai  
1 tonne d'urine 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 vl kl ta ro aa ta ro ha   
kl 2 vl kl ta ro bw ro aa ro   
kl 3 vl kl ro ro aa ro ha ro   
kl 4 ro aa ro bw ro ha ro bw   
kl 5 ro aa ro bw ro ha ro bw   

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de omliggende gemeenten / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oostende en Holland het kanaal van Brugge 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MOERBEKE - 

WAAS 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,33677 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
excrements 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bac d'excrements 6,34 1,26 
idem / 0,60 
1 dag arbeid 1,26  
1 charette de fumier / 0,6 
idem 3,26 1 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

kl 1 vl ro bw aa ro ha kl ro   
kl 2 vl ro bw aa ro ha kl ro   
kl 3 ro aa ro bw ro bw ha kl   
kl 4 ro spe ro bw wo ro bra bra   
kl 5 aa ro bw bra bra bra bra bra   

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Lokeren het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent, Lokeren en Holland / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MOORTSELE 
datum: 1821 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,01 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de Hollande 0,76  0,1 
1 tonne 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 ta ro ha kl ma aa     
kl 2 ta ro ha kl ma aa     
kl 3 ta ro ha kl ma aa     
kl 4 ta ro ha kl ma aa     
kl 5 ta ro ha kl ma aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MUNTE 
datum: 1821 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,01 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de Hollande 0,76  0,1 
1 tonne 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 ta ro ha kl ma aa     
kl 2 ta ro ha kl ma aa     
kl 3 ta ro ha kl ma aa     
kl 4 ta ro ha kl ma aa     
kl 5 ta ro ha kl ma aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: NAZARETH 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,33677 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 gateaux de colzat 
urine de vache 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,65 
idem 9 3,50 
1dag arbeid 1,26  
1 tonne d'urine  / 0,10 
idem 1,50 / 
1 bac de cendres de hollande 1 0,27 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Oudenaarde en Deinze / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze, Petegem en Gent  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: NEVELE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3365 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres de hollandes 
tourteaux de colzat 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,9 2,72 
1 tourteau de colzat 0,076 / 
1 dag arbeid 1,27  
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 vl ta ro ha kl ta ro aa   
kl 2 vl ta ro ha kl ta ro aa   
kl 3 vl ro ro aa ro ha ro bw   
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge en Gent de Leie (te Sint-Maartens-Leerne) 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Sint-Maartens-Leerne en Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OLSENE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4169 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 raapkoeken 
menschendrek 
hollandsche asschen 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 mudde drek / 0,63 
idem 10,6 2,12 
1 kuip hollandse as 0,72 / 
1 kuip koepis / 0,42 
idem 1,27 1,27 
1dag arbeid 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 ro ha    
kl 2 vl kl ta ro aa ro ha    
kl 3 vl kl ta ro aa ro ha    
kl 4 aa ro ro bra bra bra ro    
kl 5 aa ro ro bra bra bra ro    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OOSTERZELE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse guldens 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,9 
1 dag arbeid 1,48  
1 cuve de cendres de hollande 0,85  
1 tonne 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 ta ro kl ma ha aa     
kl 2 ta ro kl ma ha aa     
kl 3 ta ro kl ma ha aa     
kl 4 ta ro kl ma bra aa     
kl 5 ta ro kl ma bra aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: PETEGEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse guldens 

1 bunder: 1,4169 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 raapkoeken 
menschendrek 
hollandse as 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 mudde drek / 0,63 
idem 10,6 2,12 
1 kuip hollandse as 0,72 / 
1 kuip koepis / 0,42 
idem 1,27 1,06 
1 dag arbeid 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 ro ha    
kl 2 vl kl ro ro aa ro ha    
kl 3 vl kl ro ro aa ro ha    
kl 4 aa ro ro bra bra bra ro    
kl 5 aa ro ro bra bra bra ro    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ de Leie 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: POEKE 
datum: 1812 

gehanteerde munt:  florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen gateaux de colzat 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 voiture de chaux 21,8 ai / 
1 gateaux de colzat 0,19 ai / 
1 tonne d'urine de vache 0,45 / 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendre de hollande 2,18 / 
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ het kanaal van Brugge 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: POESELE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3367 ha 

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 10,9 2,2 
1 dag arbeid 1,27  
1 tourteau de colzat 0,076 / 
1 sac de cendre de hollande 2,09 / 
1 tonne d'urine  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 vl ta ro ha kl ro aa ro   
kl 2 vl ta ro ha kl ro aa ro   
kl 3           
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze en de omgeving van Gent en Kortrijk / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: RONSELE 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache (1/3) 
chaux 
cendre de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,91 
idem 7,26 1,9 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine / 0,32 
idem 1,63 / 
1 sac de cendres de hollande 2,18 / 
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Oostende de Lieve 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SCHELDE-

WINDEKE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier  1,9 
1 dag arbeid 1,48  
1 cuve de cendre de hollande 0,85  
1 tonne 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 ta ro kl ma ha aa     
kl 2 ta ro kl ma ha aa     
kl 3 ta ro kl ma ha aa     
kl 4 ta ro kl ma bra aa     
kl 5 ta ro kl ma bra aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SEMMERSAKE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 20 zakken per kar 

per kar: 6,35 
1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 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 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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SLEIDINGE 
datum: 1809 

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 / 0,91 
idem 7,26 2,72 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine de vache 1,27 / 
idem / 0,37 
1 sac de cendre de hollande 2,18 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Brugge de Lieve en het Kanaal van het Sas 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ Langerbrugge (gehucht van Evergem) 
gelegen langs het kanaal Gent - Sas 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-DENIJS-

WESTREM 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
excrements (½) 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
idem 7,26 3,17 
1 tonne d'urine 1,27 / 
idem / 0,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendre de hollande 2,45 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

kl 1 ro ro aa ro bw ha kl    
kl 2 ro ro wo ro bw ha kl    
kl 3 aa ro bw        
kl 4 aa ro bw        
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent voiture 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-KRUIS-

WINKEL 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 
franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
vidange 
tourteaux de colzat et de
 navets 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 7,25 1,36 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 7,25 1,36 
1 sac de cendres de hollande 1,81 / 
1 pierre de gateaux de colzat 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 ta ro ha kl ge vl aa    
kl 2 ro ha kl ro bw aa vl    
kl 3 ro ha kl ro bw aa vl    
kl 4 ro bw aa ha kl wo     
kl 5 ro bw wo bra bra bra     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
la Hollande canal de Sas-de-Gand 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

distilleries en Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-MARTENS-

LEERNE 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
lijn- en raapkoeken 
hollandse as 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
idem 8,04 ai  
1 bak kalk 1,37 ai / 
1 zak hollandse as 0,73 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ro ha kl ro bra aa     
kl 4 ro ha kl bra ro aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Kortijk en Deinze schepen over de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze, branderijen / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: URSEL 
datum: 1808 

gehanteerde munt:  florijnen courant 

1 bunder: volgens de omliggende 
gemeenten: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
idem 7,26 1,63 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine de vache / 0,27 
idem 1,09 / 
1 sac de cendres de hollande 2,18 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge het kanaal 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ het kanaal 
  

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: VINDERHOUTE
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 urine de vache 
vidange 
cendre de hollande 
gateaux de colzat et de 
 navets 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,90 
idem 5,44 1,41 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 9,07 / 
1 sac de cendres de hollande 1,81  
1 pierre de gateaux de colzat 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 ro ha kl ge vl aa ta    
kl 2 ro ha kl ge vl aa ta    
kl 3 ro ha kl ro bw aa vl    
kl 4 ro bw aa ro ha kl wo    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: VINKT 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1, 3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
hollandse as 
lijn- en raapkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
idem 8,04 ai  
1 bak kalk 1,37 ai / 
1 zak hollandse as 0,73 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ro ha ro ro bra aa     
kl 4 ro ha ro bra ro aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Deinze en Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: VOSSELARE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3367 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 tourteaux de colzat 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 10,9 2,72 
1 dag arbeid 1,27  
1 tourteau de colzat 0,075 / 
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 vl ta ro ha kl ta ro aa   
kl 2 vl ta ro ha kl ta ro aa   
kl 3 vl ro ro aa ro ha ro bw   
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Kortrijk St.-Martens-Leerne aan de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: VURSTE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bac de chaux 1 0,27 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 20 zakken per kar 

per kar: 6,35 
1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 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 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 bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WAARSCHOOT 
datum: 1809 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
gateaux de semence de 
 lin 
 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,09 
idem 7,26 1,81 
1 tonne d'urine 1,09 / 
idem / 0,36 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac de cendres de hollande 2,18 / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge, Oostende, Gent en Holland de Lieve 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ le canal du Sas 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WONTERGEM 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
hollandse as 
lijn- en raapkoeken 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
idem 8,04 ai  
1 bak kalk 1,37 ai / 
1 zak hollandse as 0,73 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ro ha ro ro bra aa     
kl 5 ro ha ro bra ro aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
de branderijen te Deinze en uit Gent / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de branderijen te Deinze en uit Deinze zelf / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZAFFELARE 
nr gemeente: 1815 

gehanteerde munt:  franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen vidange 
gateaux de colzat 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 9,07 0,65 
1 dag arbeid 1,26  
1 bac de vidange 9,07 ai / 
1 pierre de gateau de colzat 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 ro ha vl kl ta ro aa ge   
kl 2 ro ha vl kl ta ro aa ge   
kl 3 ro ha vl kl ro aa ro bw   
kl 4 ro ha vl kl ro aa ro bw   
kl 5 ro ha ro bw ro aa ro bw   

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Lokeren de Zultlieve: een kanaaltje dat in 
verbinding staat met de Moervaart 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZEVENEKEN 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/2 cendre de hollande 
vidanges 
pannes ou gateaux de 
 colzat 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 charette de fumier 5,44 2,70 
1 voiture de fumier / 0,90 
1 bac de vidanges 5,44 3,62 
1 pierre de gateaux de colzat 0,36 4 frank voor 300 
1 dag arbeid 1,26  
1 sac de cendres de hollande 1,4 0,78 
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Lokeren de weg Gent-Lokeren 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Lokeren idem 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZEVEREN 
datum: 1825 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3370 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 koepis 
kalk 
lijn-en raapkoeken 
hollandse as 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 wagen mest / 3,17 
idem 8,04 ai  
1 bak kalk 1,37 ai / 
1 zak hollandse as 0,73 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 aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ro aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent, Kortrijk of Deinze de Leie 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Deinze / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZEVERGEM 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,3370 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/10 cendre de hollande 
tourteaux de colzat 
urine de vache 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 mesure d'urine de vache / 8 
1 voiture de fumier / 1,50 
idem 12 ai  
1 cuve de cendres de hollande 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 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 2 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 3 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 4 ro+ra ha kl ro+ra aa      
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Oudenaarde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Vurste, Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZOMERGEM 
datum: 1808 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 urine de vache 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,82 
idem 7,26 1,81 
1 dag arbeid 1,27  
1 tonne d'urine  / 0,36 
idem 1,63 ai / 
1 sac de cendres de hollande 2,18 ai / 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Brugge en Oostende het kanaal van Brugge 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent en Holland / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement GENT  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZWIJNAARDE 
datum: 1812 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,33677 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 urine de vache 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,65 
idem 9 3 
1 dag arbeid 1,26  
1 tonne d'urine de vache 1 / 
idem / 0,1 
1 bac de cendres de hollande 1 0,544 
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Gent en Oudenaarde  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Gent  
 


