
Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BEERLEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,17 
1 dag arbeid 1,25  
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BERCHEM 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,24976 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/6 cendres de hollande 
chaux 
tourteaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier 9,075 1,81 
1 bac de chaux 1,09 / 
1 cuvelle d'urine de vache  0,23 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve cendre de hollande 0,82 0,09 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde en Kerkhove / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Doornik  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: BEVERE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4337 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 cuvelle d'urine de vache / 0,19 
idem 0,63 / 
1 croix de chaux de Tournay 14,8 / 
1 hl de cendres de hollande 2,71 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 ge kl vl ko aa    
kl 2 ta ro ge kl vl ko aa    
kl 3 ta ro ge kl vl ko aa    
kl 4 ro ha kl ta ko ma aa    
kl 5 ro ge kl ma ha aa     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
au rivage dans la commune de Petegem et Oudenaarde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Doornik / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: DIKKELE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

  

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
1 dag arbeid 1,25 / 
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
  
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: EDELARE 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres 
urine 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,12 
1 bac de chaux 1,48 0,21 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac d'urine 0,63  
1 sac de cendres de hollande 2,12 / 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: EINE 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,43375 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,5 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de hollande 0,7 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,11 
   
   
   
   
   

 
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 ta ro ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Oudenaarde en Gavere / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ELSEGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,4337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux de Tournay 
tourteaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,48 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux 1,13 / 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 / 
1 tourteau 0,16 / 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ELST 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,229825 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 dag arbeid 1  
1 croix de chaux 10 3 
1 cuve de cendres de hollande 0,72 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ENAME 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,5 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 8,99 4 
1 tonne d'urine de vache / 0,10 
   
   
   
   
   

 
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 ta ro ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Oudenaarde en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ETIKHOVE 
datum: 1819 

gehanteerde munt: 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 / 3,07 
1 dag arbeid 1,06  
1 cuve de cendres de hollande 0,53 0,28 
1 croix de chaux 9,99 2,98 
   
   
   
   
   

 
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 ro ha kl ro ra aa     
kl 5 aa ro bra ro bra bra     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem (tevoren: Melle) / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: HERMELGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
1 dag arbeid 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 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 ko ro aa vl ha kl    
kl 2 ta ko ro aa vl ha kl    
kl 3 bo ta ro aa vl ha kl    
kl 4 bo ta ro aa ha kl     
kl 5           

 

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem, Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: HUNDELGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
1 dag arbeid 1,25 / 
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LEUPEGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux de Tournay 14,8 / 
1 cuvelle d'urine de vache / 0,19 
1 hl de cendres de hollande 0,59 0,28 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

aux rivages de la commune / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MAARKE - 

KERKEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: 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 / 2,98 
1 dag arbeid 1,06  
1 croix de chaux 9,99 2,98 
1 cuve de cendres de hollande 0,53 0,28 
   
   
   
   
   

 
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 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 aa ro bra ro bra bra     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem, Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MATER 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,12 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux 1,48 0,21 
1 bac d'urine 0,63 / 
1 sac de cendres de hollande 2,12 / 
   
   
   
   

 
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 ta ko ha kl    
kl 2 ro ha kl ta ko ro aa    
kl 3 ta bo ta aa ta ha kl    
kl 4 ta bo ro aa ro ha kl    
kl 5 ro aa ro ha kl br br    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MEILEGEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
gateaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,17 
1 dag arbeid 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
1 cuvelle de cendres de hollande 0,76 / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MELDEN 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 bac de chaux 1,22 / 
1 cuvelle de cendres de hollande 0,89 / 
   
   
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde, Berchem en andere gemeenten aan 
de oevers van de Schelde 

de Schelde 

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MICHELBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 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 dag arbeid 1  
1 croix de chaux 10 3 
1 cuve de cendres de hollande 0,72 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MOREGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,43375 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres 
chaux 
gateaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,66 
idem 8,46 1,06 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve cendre de hollande 0,9 / 
1 croix de chaux 11,8 3,18 
1 cuve d'urine de vache 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 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 2 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 3 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 4 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde en Kerkhove / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde en Kerkhove / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: MUNKZWALM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

   
1 voiture de fumier / 2,17 
1 dag arbeid 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
1 cuvelle de cendres de hollande 0,76 / 
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: NEDERENAME 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen urine de vache 
chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,5 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 8,99 4 
1 tonne d'urine de vache / 0,11 
   
   
   
   
   

 
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 ta ro ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Oudenaarde en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: NEDERZWALM
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
1 dag arbeid 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 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 ko ro aa vl ha kl    
kl 2 ta ko ro aa vl ha kl    
kl 3 bo ta ro aa vl ha kl    
kl 4 bo ta ro aa ha kl     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OOIKE 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,43375 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,66 
idem 8,46 1,06 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 0,9 0,09 
1 croix de chaux 14,96 / 
1 cuve urine de vache 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 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 2 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 3 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 4 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 5 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: OUDENAARDE 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux de Tournay 14,81 / 
1 cuvelle d'urine de vache / 0,19 
idem 0,63 / 
1 hl cendres de hollande 2,71 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 ge kl vl ko aa    
kl 2 ta ro ge kl vl ko aa    
kl 3 ta ro kl ko ma ha aa    
kl 4           
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de stad zelf / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: PAULATEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1 
1 dag arbeid 1,25 / 
1 cuvette de cendre de hollande 0,76 / 
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Meilegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: PETEGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,4337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 14,81 / 
1 hl cendres de hollande 2,71 0,25 
1 cuvelle de cendres de hollande / 0,19 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ROOBORST 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de hollande 0,91 / 
1 bac de chaux 1,36 / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Ename / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: RONSE 
datum: 1821 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,2308 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 chaux 
cendres de hollande 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,27 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve d'urine de vache / 0,42 
1 mande de chaux de Tournay 1,63 / 
1 cuve de cendres de hollande 1,1 ai  
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Tournay, Melle, Leupegem de Schelde 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ROZEBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres 
chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de hollande 0,91 / 
1 bac de chaux 1,36 / 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Ename / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: SCHORISSE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 1  
1 bac de chaux 
1 croix de chaux 

1 
10 

0,27 
3 

1 cuve de cendres de hollande 0,72 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
  

 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-BLASIUS-

BOEKEL 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres 
chaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac de chaux 1,36 / 
1 cuve 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 ta aa bo ro ha kl ma    
kl 2 aa ta bo ma ha ro kl    
kl 3 ma aa ro ha ta bo     
kl 4 ta ma ha ro aa bra     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Ename / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-DENIJS-

BOEKEL 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendre 
marne 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres de hollande 0,73 / 
   
   
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Ename / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-KORNELIS-

HOREBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendre de hollande 
andere 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 1  
1 bac de chaux 1 / 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem en Kwatrecht (Melle)  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-MARIA-

HOREBEKE 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,229825 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 
autres 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 1  
1 bac de chaux 1 / 
1 cuve de cendres de hollande 0,73 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem, Kwatrecht (Melle) / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ST.-MARIA-

LATEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 

1 bunder: 1,22952 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
urine de vache 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,17 
1 dag arbeid 1,25  
1 tonne d'urine de vache / 0,2 
1 cuvette de cendres de hollande 0,76 0,11 
   
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

de gemeente zelf, Melle  
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: VOLKEGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,23 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 2,12 
1 bac de chaux 1,48 0,21 
1 dag arbeid 1,27  
1 bac d'urine de vache 0,635 / 
1 sac de cendres de hollande 2,12 / 
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Oudenaarde / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WELDEN 
datum: 1813 

gehanteerde munt: florijnen courant 

1 bunder: 1,2298 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen cendres de hollande 
marne 

  

 

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 1,45 
1 dag arbeid 1,27  
1 cuve de cendres et de marne 0,73 / 
   
   
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Melle en Ename / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: WORTEGEM 
datum: 1819 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,43375 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres 
chaux 
gateaux 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,66 
idem 8,46 1,06 
1 dag arbeid 1,27  
1 croix de chaux 11,79 3,17 
1 cuve de cendres de hollande 0,9  
1 cuve d'urine de vache 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 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 2 ta ro kl ha vl ko+ge aa+bo    
kl 3 ko ro ro aa ha vl kl    
kl 4 ro ro bw aa ha vl kl    
kl 5 ro ro bw aa ha vl kl    

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Oudenaarde en Kerkhove / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

idem / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZEGELSEM 
datum: 1813 

gehanteerde munt: franse frank 
florijnen courant 
 

1 bunder: 1,229825 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

geen chaux 
cendres de hollande 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 3 
1 dag arbeid 1  
1 croix de chaux 10 3 
1 cuve de cendres de hollande 0,72 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 ha kl ma aa     
kl 2 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 3 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 4 ta ro+ra ha kl ma aa     
kl 5           

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem en Melle / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement OUDENAARDE  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: ZULZEKE 
datum: 1819 

gehanteerde munt: 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 / 2,98 
1 dag arbeid 1,06  
1 croix de chaux 9,99 2,98 
1 cuve de cendres de hollande 0,53 0,28 
   
   
   
   
   

 
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 ro ha kl ro bra aa     
kl 5 aa ro bra ro bra bra     

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
/ / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Leupegem / 
 


