
Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement ST.-NIKLAAS  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 
naam gemeente: DAKNAM 
datum: 1823 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,3368 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/4 cendres 
urine de vache 
vidange (beir) 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,99 
idem 12,7 0,99 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,5 0,21 
1 bac d'urine de vache 3,62  
   
   
   
   

 
vruchtwisselingssysteem: 
 
 
 

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

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Lokeren / 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

/ / 
 



Bijlage 2 : Kwalitatieve info per gemeente              Arrondissement ST.-NIKLAAS  
 

HISTORISCHE STRONT OP VLAAMSE GROND 

 

 

 
naam gemeente: LOKEREN 
datum: 1822 

gehanteerde munt: hollandse gulden 

1 bunder: 1,337 ha 

aangekochte meststoffen: 
gewone (stalmest): buitengewone: 

1/3 cendres de hollande 
tourteaux de colzat 
 de chauvre 

  

 
kostprijzen (in franse frank) : 
omschrijving: 
 

aankoopprijs: transportprijs 
(eventueel): 

1 voiture de fumier / 0,63 
idem 7,94 / 
1 dag arbeid 1,27  
1 sac cendre de hollande 1,63  
1 voiture de vidange 10,6  
   
   
   
   

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

 

 
de gewone meststoffen komen uit: via: 

 
Antwerpen de Moervaart 
 
de buitengewone meststoffen komen uit: 

 
via: 
 

Antwerpen, huilliers, … barquettes 
 


