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ven onder de hoofding 'Memorie van eenighe extraordinaire ontfang en uytgaaf t'sedert de jaeren 1768, 1769 en 1770'. Men komt
tot het besluit dat de netto opbrengst uiteindelijk jaarlijks 'ten
hooghstens' 1.596 gulden zal zijn. Omdat dit de enige polder van
de abdij is die bewaard gebleven is en de nog steeds diepingesneden Kabeljauwbeek de laatste rest is van de rampzalige dijkdoorbraak van 1682 werden hiervan een paar foto's opgenomen.
De middelgrote (ca. zoha) Hoeve in de Weeltjens [IV,25 en IV,26]
ligt al in 'Sandvliet ten hooghen', aan de grens maar buiten het
poldergebied. Ze gebruikt ondermeer de vroegere eendenkooi
van de drijvende landen als slechte weide. De aanduiding hiervan naast de resten (weel) van een doorbraak in 1714 waren de
reden om ook de kaart uit het pachtboek hier te publiceren.

4.3 Hoeven op het Hoge
Ook de Abtstede [rv.z7J ligt op het hoge zandige en arme gebied.
Het bos getuigt ervan. De boer kreeg wel een weide in het poldergebied. Het is een klein bedrijf met ca. 5ha landbouwgrond.
De hoeve in 'Staelshoek ten hoogen' [rv.zS] is belangrijker (ca.
15ha). Het is een gemengd akker- en veeteelt bedrijf. De percelen zijn omzoomd met bomen hagen en er is zelfs een stukje
heide. De boer van deze hoeve, evenals de boer van Abtstede,
hadden moeite om hun pacht te vereffenen zoals blijkt uit het
pachtboek.
De volgende kaarten [rv.zo, rv,30 rv,32J tonen wat verspreid
bezit van de abdij, soms nog met polderpercelen; in Stabroek,
Lillo, Oorderen alsook in Hoevenen gaat het om relatief kleinere zaken. Belangrijker is de hoeve te Hoogboom (Ekeren)
[IV,3 IJ, alhoewel nog slechts een verzameling van verspreid liggende akkers, weiden, bossen en heide. De huurinkomsten van
dit bezit in het 'hooge' is vrij beperkt.
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grens open akkergebied
(kouter)

__

huidige gcmecntegrenzen

0 dorpen die zich in de wüdd
aan de rnnd ontwikkelden
~ huidige gemeenten

Open akkergebied met ronddorpen en huidige gemeentelijke indeling tussen
Kampenhout, Kortenberg en Steenokkerzeel.
Realisatie Herman Van der Haegen

De bezittingen in Nederokkerzeel:
het domein van het Listerhuis

5.1 Ligging van Nederokkerzeel en zijn akkergehied
De Brabantse gemeente Nederokkerzeel ligt binnen een boog
van vochtige met beemden en bossen bezette beekval1eien die
het van het noordwesten tot het zuidoosten scheiden van de
omliggende dorpen. In het noordwesten ligt Berg, in het noorden Kampenhout en in het zuidoosten Kwerps. Een paar beken
meterialiseren de gemeentgrenzen: de Keibeek in het noordwesten, de Weesbeek in het noorden, oosten en zuidoosten. Vanaf
de dorpskern van Nederokkerzeel strekt zich naar het zuiden en
westen een zandlemig plateau uit dat een ruim 500ha groot open
akkergebied omvat en langzaam van het zuidwesten (35 m) naar
het noorden (17 m) daalt. In de Middeleeuwen hebben zich aan
de randen van dit akkergeheel een aantal nederzettingen ontwikkeld. Deze dorpen en gehuchten waren de gebruikers van dit
akkergebied. Dit geldt in de eerste plaats voor Nederokkerzeel.
Verder zijn het - in wijzerszin - Erps in het zuiden, gedeeltelijk
Kortenberg in het zuidwesten, Humelgem en Steenokkerzeel
in het westen in beperkte mate een paar gehuchten van Berg

Grote open akker (ca. 500 ha) geheel tussen Steenokkerzeel, Kampenhom:
en Kortenberg. Sinds de Middeleeuwen in gebruik genomen door de
errond liggende dorpen: Nederokkerzeel voornamelijk Erps, Humelgem.
Steenokkerzeel en Lemmeke.
(Foto HVdH)

Overgang tussen Listerveld; noordelijk deel van het open alliigehed
de beboste natte depressie van het Turfbroek. - Twee bronnen,
nu ontwaterd door de Keibeek.
(Foto HVdH)
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Zoals bleek uit de geschiedkundige

inleiding kan de abdij zeer

vlug (I 154) na haar stichting, mede dank zij de hertog van Brabant en de intrede van de abdij van leden van een plaatselijk
geslacht, belangrijke bezittingen verwerven te Nederokkerzeel.
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vermeld worden (p. 2 r) dan lnidthet bij de uitgaven zonder specificatie 'dagelijckse noodsaekelijckheden' voor Steenokkerzeel, in totaal betreft
dit 92
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2
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van I.979 gulden". Ook voor de bossen geen informatie

per bos

maar globaal (p. 272) "item heeft het Godtshuys van Sint Miehiel

van haar akkers en weiden (284 b) te innen en leverde haar 70 ha
bos niet minder dan 2.910 gulden op. Het gaat telkens om tien
jaarlijkse gemiddelden en landbouwgronden
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nog tiend betalen maar toch het bos was veel waard!
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globaal cijfer opgenomen.. Ook de archieven, voor zoverre ze
bewaard bleven, geven wals}. Verbesselt (1972) in zijn belangvan het Oostenrijks bestmrr verantwoordt
sering in 177 I in marge (p. 263) als yulgt
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Daarmee

dit kaartboek het ganse agrarische bezit van de abdij.

bestrijkt

dmeter Lowis beëindigde in mei 166I de kaarten, die hij
de bezittingen van het Listerhuis te Nederokkerzeel maakre. Ze omvatte een perkamenten overzichtskaart en de kaarten
ie in dit kaartboek opgenomen zijn [V_I- v.ç]. Het zijn grootize kaarten: 50 Leuvense roeden van 20 voeten stemmen
overeen met ca. 67mm. Dit betekent een metrische schaal van
ca. Ii 200 en benadert de schaal van vele van onze kadasterharten. De kaarten die naar verschillende windrichtingen georienteerd zijn kunnen dank zij bijgevoegde schets (p. 2I 9)
gesitueerd worden in een overzichtskaart van Nederokkerzeel.
Door ze samen te voegen kan men de gemeentekaart van 1661
reconstitueren. De kaarten zijn vrij uitzonderlijk zowel naar
inhond als naar vorm. Enerzijds geven ze de bezittingen van de
abdij perceelsgewijze weer, waarbij voor iedere kavel steeds de
oppervlakte aangeduid wordt en de bossen ingetekend worden.
_-ergens worden echter individuele hoeven afgelijnd. Bovendien
wordt ook in het rood de tiendgrens van de abdij aangeduid en
meteen het dorps behoren van Nederokkerzeel afgelijnd ten overstaan van de omliggende dorpen. Anderzijds worden alle woningen evenals een aantal gemeenschappelijke elementen vermeld:
kerk, pastorie, dries, biest, wip, watermolen, windmolen, veldkruis, historische tienden en het oud huis aan de Laerstraat, het
gemene torfbroek tussen Nederokkerzeel en Berg, een figuratieve schets van de nabije dorpskernen en dergelijke meer. Naar
vorm zijn het rechthoekige kaartuitsneden van ca. 37 op 5 I cm,
die omgeven zijn van een dikke rode band. De kaarten stemmen
niet overeen met concrete wijken en overlappen elkaar niet. De
tekenaar moet gezocht hebben om informatie, die op de perkamenten overzichtskaart voorkwam, met dezelfde precisie en zo
economisch mogelijk op voor het beheer van het domein hanteerbare kaarten weer te geven. Verder blijken de vijf aanwezige kaarten ooit in vier gevouwen te zijn zoals uit de plooien blijkt,
terwijl latere (?) gebruikers er zeker toponiemenaan toegevoegd
hebben. De vierde kaart (de kaarten zijn genummerd van I tot
6) bleek uiteindelijk bij het vervaardigen van de reeks of niet
nodig en is niet getekend geworden of waarschijnlijker voor een
opdracht/legende/versiering gebruikt. Ze was niet aanwezig in
de abdij van Tongerlo. Achtergrondinformatie over het zeilen
en reilen in Nederokkerzeel ten tijde van het opstellen der kaarten vindt men in de kroniek van het Listerhuis. Deze kroniek
werd aangevangen door Milo van der Stock die in de periode
1642-1689 provisor van Ter List en pastoor van Nederokkerzeel
was. Een sY;1thesevan dit Cbronicon domus Listenae werd verzorgd
door Leynen (1972).
De eerste kaart [V,I] geeft de kern van het dorp weer: de Biest
met aansluitend de mooie kerk en imposante pastorie, gildenhuis, het pas verworven schuttershof (nr. 178, 62 roeden groot)
ten noorden van de pastorietuinen en een aantal andere gebouwen en woningen. Wat even sterk tot uiting komt is het beheershof Ter List (p. I28) dat kasteelachtige allures heeft en pas
vernieuwd werd (1617). Op het nieuwe leien dak was de spreuk
van de abdij 'Met Mate' aangebracht. De opbouw van het kasteel
is op de kaart (1-13) en bovenstaande perceelslijst in detail weergegeven aldus: "I. die plaetse voor t huys; 2. den mesthof; 3. die
binnen choers hof en de plaetse van de huysinghen; 4. die buyte
moeshof; 5. die gracht van die huysinghen; 6. den boomgaert

tusschen die grachten; 7. den buyten gracht" enzovoort. Ter List
zou trouwens gedurende de ganse zeventiende en achttiende
eeuw verder uitgebouwd worden (kapel, salons, nieuwe dienstgebouwen en tiendschuur, warande, comptoir, monumentale
ingangspoort) en verfraaid worden. De schilderij Het Listerbuis
te Nederokkerzeel door P. Collin schijnt dan ook werkelijkheidsgetrouw. Deze kaart toont hoe naast de wegen ook een aantal
wegenlkerkwegels naar het dorp convergeren. Drie velden zijn
aangeduid: het Binnenveld, het Bogaerdenveld en het Dwaze
veld. Rechts op de kaart (in het zuiden) merkt men, aangeduid
met een rode lijn, de onregelmatig verlopende tiendgrens met
in de uitstulpingen die nog heden in het open akkergebied de
gemeentegrens met Erps (nu Kortenberg) weergeeft. In de rechter bovenhoek prijkt het sierlijke wapenschild van abt Macarius
Simeone (1662-1667).
De tweede kaart [V,2]toont de zone ten noorden van Ter List
die aan Kampenhout en Berg grenst. Te noteren zijn hier het
Listerveld en het Kwade veld, evenals bovenaan de nattere Bieseussels. Het klooster van Terbank (oude leprozerij) in Heverlee
bezat er verschillende percelen. Het interessanste is echter het
'gemeyn torfbroeck'. Dit door de bewoners van Berg en Nederokkerzeel gebruikt moerasgebied (onder meer voor het steken
van turf) was nog niet opgedeeld en lag dus buiten de tiendgrens.
De derde kaart [v,3] omvat het westelijk deel van Nederokkerzeel, dat zich over het lemig plateau uitstrekt. In het noorden
strekt zich de drukbewoonde Laarstraat uit, maar ook de
Brusselsestraat. Benamingen zoals Oude huisveld en - tiend herinneren aan een vroegere heerlijkheid. In dit typische akkerbouwgebied wemelt het van veldnamen: Laarveld, Boven Laar,
De zoete Snede, Kruisveld, Grevenbergveld, enzovoort, maar
niet het molenveld dat men op de huidige kaarten vermeld ziet.
Hier geen beemden of bossen. Het is het vruchtbare akkerland
van de gemeente. Te noteren is verder de -later opgerichte windmolen op het hoogste gedeelte in de nabijheid van het kruis
op het Kerselaarveld, een tiendenclave van de abdij van Kortenberg. Ook hier weerspiegelt de tiendlijn het onregelmatig verloop van het dorps behoren en daardoor van de huidige
gemeentegrenzen in dit open akkerlandschap.
De vijfde kaart [v,4] bestrijkt het zuidoosten van de gemeente, grenzend over de Wees beek aan Kwerps. Hier volgt de tiendgrens en dus de huidige gemeentegrens de Weesbeek.
Aansluitend bij het dorp: den Dries, een oude schans (de schransbosch op perceel 193) en de wip (de doelen) op perceel 199 in
de 'Quiqueborch' (in de kroniek spreekt men van de 'zuickenborgen'). Meer oostwaarts in de beekvalleien van Molenbeek en
Wees beek overheersen bossen en beemden. De Balkmolen met
molenvijver en eendje vormt een mooi picturaal geheel.
De zesde kaart [v,S] stelt het noordoosten van de gemeente
voor. Het is een gesloten landschap waar beemden, bossen en
een akkertje elkaar afwisselen. In het noordoosten reikt de tiendlijn tot het Schaliënhof, ver voorbij het bezit van Sint-Michiels.
Op de Balkstraat de watermolen van de abdij aan de Molenbeek. In Kampenhout is het Wilderkasteel mooi getekend.
\

Bezittingen van de Sint-Michielsabdij - Huis ter List te Nederokkerzeel
Oppervlakte uitgedrukt in bunders, dagwanden. roeden.

t Listerbuys

1. die plaetse voor t huys 30 r
den mesthof 52f
3. die binnen choers hof 3311,r
die plaetse vande huysinghen 53r
ct- die buyte moeshof 4sr
die gracht van die huysinghen 68 r
6. den boomgaert tusschen die grachten 2d 12 r
den buyten gracht 96r
die weyde achter t huys I b 3d 88r
de grachten 48 r
9. die weyde achter de stallinghen I b 9rr
10. de wey daer aen I d 44r
.
11. die kanten 6rr
IZ. lant aen die straet 2d 40 r
13. die pleyn voor de brugh 2 d 26r
Daeze velt ende Middelbroeck oft andre plaetsen
14. lant int Daezevelt I b 2d 3 111,r
15. lant int Daezeuelt I d 50r
16. den hoppene hof I d I6r
17. t block voor t huys 3b 2 d 5 r
die straet daer aen 5I r
18. t Coeuoeteussel 2 b r d 3 r
19. t Kleyn bemde int Midelbroeck 2d 2sr
20. de weyde aen Midelbroeek I b r d 42 r
2I. lant ende weyde aent Midelbroeck I b r d 42 r
22.
by t Groot eussel 2 d 8r
23. t bemdeke by t Groot eussel8 5r
24. den hof daer aen 65 r
25. tblockaentRot
Id2511,r
26. lant in Philippe Verdeyns block 55r
27. lant op tRot 78r
28. lant inden hoek van tRot 64r
29· lantintListeTvelt
r b 3d 38r
3 I. lant int Listereelt I b r d 9 Ir
32. lant int Listeruelt I b r d 99r
34. lant int Listervelt 3d 80r
die straet IS r
35. lant int Listervelt I b 3d Sa r
die straet 38r
36. lant int Listeruelt I b r d 12r
die straet 25 r
37. lant int Listeruelt 2d 40 r
Die Bieseussel ende bemde
38. eenen bempt aent 'Iurfbroeck 3d 30r
39. t Bieseussel I d 87 r
40. t Biesè1lYsei2 d 50 r
41. t Bieseussel I d 52 r
42. t Bieseussel 3 d 7 r
43. t Bieseussel I bod I8r
44. t Bieseussel I b 2 d 40 r
45. t Bieseussel I b 2 d 23 r
46. t Bieseussel I b r d 54r
47. weyde byde Hasseltscbe ueyde 2b 2 d sar
48. t Bieseussel I b 2 d 57 r
49. t Bieseussel I b 3d I9r
50. t Bieseussel I b 2 d 7F
5 I. t Bieseussel I b 1 d 27r

Int Lysteruelt
52. lant int
53. lant int
54- lant int
55. lant int
56. lant int

Listervelt
Listervelt
Listervelt
Listereelt
Listeruelt

Inde Quaye bercbuelt
57. lant opde Quaye
58. lant opde Quaye
59. lant opde Quaye
60. lant opde Quaye
6 I. lant opde Qauye
62. lant opde Quaye
63. lant opde Quaye
Int Duaze
64. lant
65. lant
66. lant
67. lant
68. lant
69. lant

velt
int Duaze
int Duaze
int Duaze
int Duaze
int Duaze
int Duaze

3d 42 r
2 bod 49r
3d 7Ir
3bod 46 r
3 d 64r

bercb
bercb
bercb
bercb
bercb

40r
2d 40r
I d
2d z o r
I bod 35r
bercb I bod I6r
bercb 3b 3d 90r

velt
velt
velt
velt
velt
velt

2b 2dIS r
I b 2d 40r
I bod 23r
2 bod 31 r
I b 2d 36r
44r

t Laeruelt ende soete Sne
70. lant int Laeruelt 2b ad sar
die straet ende kanten lor
71. lant int Laeroelt 2b 2d 6F
72. lant int Laenielt 2 b
die straet lor
73· lant int Laeruelt 3 b d 72f
74. lant int Laeruelt I bod 67 r
75. lant int Laeruelt I d 9sr
76. lant int Laeruelt r b ad 55Ij,r
77. lant int Laeruelt I bod óz r
78. lant int Laeruelt 3d 64r
79· lant int Laeroelt 3d 9 r
80. lant int Laeruelt I b r d 3r
81. lant int Laeruelt 3 d 84r
82. lant int Laeruelt I b 3d 92 r
83· lant int Laeruelt 3 d 39%r
84. lant aende Soet sne I b 2d
85. lant bove de Laer 3d 25r
86. lant bove de Laer 2d 64r
90. lant bove de Laer I b 2d 88r
91. lant bove de Laer I b 2 d 20r
92. lant bove de Laer I b r d I6r
93. lant bove de Laer 54r
94- lant bove t Cruysvelt I b r d 3r
ç

t Cruysuelt ende Greuenbercb
95. lant int Cruysuelt 2 b r d 6r
96. lant int Cruysuelt 3d 7Ij,r
97. lant int Cruysoelt 3d 13r
98. lant int Cnrysvett 6tl, r
99. lant int Greuenbercbuelt I b 3d 85 r
100. lant int Greuenbercbueic
I d 44r
lar. lant int Greuenbercbuelt I d SI r
102. lant int Greuenbertbuelt 3 d 41 r
Int Oudt buyse, Grevenberehvelt
103. lant opt Ouden huyseve!t 2bod 55r
104. lant opt Ouden buyseuelt I d 99 r

105.
106.
107.
108.

lant
lant
lant
lant

int
int
int
int

Greoenberdroelt I d 97 r
Greuenberchuelt
2 d 34r
Greuenberdruelt
I d 58 r
Greuenbercbuelt
2d 54r

Int Neeruelt ende Rootvelt
109. lant onder Greuenbercb 7Ir
110. lant onder Kerseleer 2bod 69r
I I I. lant aende Kerseleer 2 b r d 20 r
112. lant aende Kerseleer 3d 48 r
113. lant daer aen I bod 59r
114. lant I b r d 37r
115. lant int Laeroelt I d 28r
de beeck 2dIS r
116. lant int Neeroeit 1bod 2r
117. lant int Neeroelt 1d 4Ir
lant int Kteynvelt 1d I4r
120. lant int Looroelt I b r d 80r
de straet 14r
12 I. lant int Neeruelt 1d 80 r
122. lantintNeeroelt
r d 36r
123. lant int Neeroeit 60r
124. lant int Neeroeit I d 64r
125. lant inde Kerselere delle 2d 85 r
Int Hoymeuter ende Cruysoelt
126. lant inde Hoymeuter 34r
127. lant inde Hoymeuter I b ad r or
128. lant inde Hoymeuter 2d 2r
129. lant inde Hoymeuter 3d 38r
130. lant int Cruysoelt 3d 78 r
131. lant int Cruysoelt 3 d 96r
132. lant int CrttysvelfJ b r d 6r
133. lant int Cruysuelt 3 d 67 r
134. lant int Cruysuelt 2d 36 r
135. lant int Cruysoelt I d 27 r
136. lant int Cruysvelt 2 d
137. lant genaemd den Cop 2b 2d 33'1,r
138. lant int Hooghvelt 3dIS r
139. lant int Hoogbuelt 3d 23r
140. lant int Hooghvelt 3d 18r
141. lantintHooghvelt
z d 981/,r
142. lant int Hooghvelt I bod 24r
143. lant int Hoogboelt 2d 79r
144. lant int Hoogboelt 3d 70r
145. lant int Hooghvelt I b r d 3r
146. lant int Hooghvelt 2d 78 r
147. lant int Hooghvelt 2bod 2711,r
148. lant int Hooghvelt I b r d 69 r
149. lant int Hooghvelt I d 80r
ISO. lant int Hooghvelt I bod 5r
151. lant int Hooghvelt I b 2 d 83r
I52.lantintHooghvelt3d281/,r
153. lant int Hooghvelt r d 381/,r
157. lantintHooghvelt
r b z d 29'/,r
Int Bogaerde en onder t bogaerdeuelt
158. lant int Bogaerdevelt I d 98 r
159. lant int Bogaerdevelt I b r d 88 r
160. lant int Bogaerdevelt 3 bod 70r
16r. lant int Bogaerdeoelt I bod 80 r
162. lant int Bogaerdevelt 581/,r
163. lant int Bogaerdevelt I b 2d 8 I %r

l4165.
166.
16 .
168.
169.
I o.
I

I.

172.
173'
174.
175'
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

lan oude J01l Bikops block I b 2 d 56 r
lant aende Brusselsehe weg I b r d 55 r
lant int Bogaerdevelt I d 95 r
lant int Bogaerdeuelt 4F
lant int Bogaerdeuelt 3 d 43 r
lant int Bogaerdeuelt I bod 86r
lant int Bogaerdeueit I d 70r
lant int Bogaerdevelt 2 d 6'/, r
lant int Bogaerdevelt 2 b 2 d 85 r
lant int Bogaerdeuelt I b r d 99r
lant genaemd de Brulkens I b r d I4r
lant int Bogaerruelt 66'/,r
lant int Bogaertvelt 5 b r d 96r
lant int Bogaertuelt I d 84r
de Schuttershof 6Ir
lant aende Schuttershof 2 b r d 57 r
de straet I9r
lant int Bogaerdevelt I b 2 d 6 r
lant int Bogaerdeuelt 3 d 99 r
lant aende populiers hoeek I b r d 5V,r

t Binnevelt
183. lant opt
de straet
184. lant opt
185. lant opt

,
Binnevelt
36r
Binnevelt
Binnevelt

I b 3 d 4r
39r
I d

20r

De hoeve ende Acbter bergh
189. lam by Lille 76r
19°. lant achter bercb 75 r
191. lant achter bercb 19 r
192. Tisselbempt
achter berch 3 d 31 r
193. een block genaemd de Hoeve 1 b od 64r
194' de Scbransboscb 3° r
de watergracht 54r
195' eenen moeshof 50r
196. lam genaemd den Dries I bod 34r
De Üuiqueborclnueyde
197. weyde inde Ouiquebord:
198. weyde inde Ouiqueborcb
199. weyde inde Ouiqueborcb
200. weyde inde Quiquebonh
201. weyde inde Ouiqueborib
202. weyde inde Quiqueborcb
2°3. weyde inde Ouiqueborcb
de straete 2 I r
De Nieuwe beempt
204. den Nieuuienbeempt
205· den Nieutoenbeempt
den Nieuuenbeempt
206. den Nieuiuenbeempt
den Nieuuienbeepmt
207. den Nieuuienbeempt
-Óc.,
den Nieuuienbeernpt
208. den Nieuuenbeempt
de straet 80
209. den Nietnuenbeempt

2 19.
220.
22 1.
222.
223.
224.
22 5.
226.
227·
228.
229.
23°.
231.
232.
233.
234·
235.
236.
237.
238.
239.
240.

1b
2b
2b
3d

3 d 90r
r d 50r
3 d 49r
95 r
I b r d 85 r
3 d 99r
2 b 2 d 17 r

I b r d 75 r
3 d 15 r
15 r
3 d 70r
15 r
2 d 15 r
IIr
I b 3 d 22f
I

b 3 d 6r

Boscb. Weyde ende Lande
2I 1. den langhe wey boscb 2 b 3 d 76r
212. t bloek aen de langhe wey I b r d 46r
de straet 14r
213. lant gen. t Hollandt I b 3 d 5 Ir
214. lam gen. t Hollandt ro b 2 d 17 r
215' lant int quaet buysblod: I b r d 69 r
216. t quae huysbloek I b 2 d 17 r
217. t quae buysblock I b r d 57 r
218. t quae buysblode I b r d 75 r

241.
242.
243.
246.
247.
248.
249.
25°.
251.
252.
257.
258.
259·
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
27°.
271.
272.
273·
274.
275·
276.
277.
278.

t quae buysblock I b 2 d 72 r
den Hagbe eussel z b 2 d 4r
een eussel i11 t Regbebroeck 2 bod 6 Ir
den quaye beempt I b r d 6F
een eussel int Reghebroeek lbo d I2r
t Regbebroeck lbo d 12 r
weyde int Regheb1'oeck I b 2 d 18 r
eenen beempt int Reghebroeek I bod 5sr
den 1en Witter beempt 3 d 37 r
den z en Witter beempt 80r
den 3en Witter beempt 1 b r d 45 r
de Quaye beempt I b r d 96r
den ren beempt inde Leers I bod ror
den z en beemptindeLeers
r b r d I5r
den 3en beempt inde Leers I b
den 4en beempt inde Leers 3 d 6r
den 5en beempt inde Leers 3 d 22 r
t savoir by den meule 48 r
den Kleyne vijver I d 80 r
den Grooten Meuleuijuer I bod 2 I r
den dyek vande vijvers 2 d 85 r
t Mande veldeken 9 b 3 dor
de kanten en grachten 92 r
den beempt gen. de eyck I d 98 r
den ren beempt I bod 94r
den z en beempt I b r d 6r
den ren beempt in Wolfbroeck 2 d Ir
den z en beempt int Wolfsbroeek 2 d 30r
den Scbaerbeempt 3 d 9r
den beempt aenden Schaerbeempt 2 d 38 r
den Silsem boscb 4 b r d 70 r
eenen beempt gen den de eijek 2 bod 45 r
den Meulebeempt 2 d 45 r
de Mesthof ende huysinghen 58r
den langhe Meulebeempt 6b od 35 r
t Heybloeklant 2I b 3 d 32r
den Balckbloek I I b 3 d 23 r
de kanten ende grachten 92 r
den beempt byden Setsemboscb 2 d 63 r
den Diepen beempt 3 d 30r
die beempt inden Erpsbeempt 2 d I4r
t z e Balck bloek 3 bod 5Ir
heyde en bosch een Wiesbeeekbloek I b r d 74r
t Wiesbeeekbloek I bod 34r
t Kleyn block aende barège 20r
Fyekens boue lant 2 bod 9sr
lam gen. de Heijde I b 2 d 93 r
den Heijboscb 2 b r d 97 r
de Heydelant I b 3 d r6r
bosch gen. de Heyde 2 b 3 d u
den z en Heybosch 2 b 3 d 44r
eenen beempt vande kereke 2 d 12 r
de hoeck aende beeck 28r
eenen beempt inde Wilderbeemde 3 d
den zen beempt inde Wilderbeemde 3 d ror
den 3en beempt inde Wilderbeemde r d 45 r
den 4en beempt inde Wilderbeemde 2 d 5U

