
Overzichtstabel van de primitieve kadasterplannen (1813),  
de Atlas der Buurtwegen (1845)  

en het plan van Popp (1861)  
van HERENT 

 

Patrick Trio 

 

 

 
Veel archieven van het oude Herent zijn helaas verloren gegaan. Een familiegeschiedenis in die 
gemeente uitwerken is dan ook niet eenvoudig.  

Reden te meer om zo veel mogelijk alternatieve bronnen aan te wenden. En daar horen ook 
plannen bij. 

Patrick Trio bewerkte zo drie belangrijke reeksen plannen van Herent uit de negentiende eeuw, 
haalde de persoonsgegevens uit de bijhorende leggers en koppelde alles aan mekaar per 
perceel. 

Het resultaat is een overzichtstabel waarin u te weten komt waar in Herent een bepaalde 
persoon woonde en/of eventueel nog een eigendom had. Het geeft een beeld van de evolutie 
van de eigenaars per perceel over een periode van 60 jaar. En blijft het pand in de familie, dan 
is de opeenvolging van generaties te zien. 

Hij gebruikte: 

de primitieve kadasterplannen die voor Herent nog tijdens de Franse bezetting in 1813 door 
Jean Charles de Mortier getekend werden 

de Atlas der Buurtwegen die hier in 1845 getekend en opgesteld werd door landmeter Buyse 

en tenslotte de Popp-kaart die van 1861 dateert.  



Met de index achteraan in het boek, is het mogelijk vanuit een persoonsnaam naar het perceel 
(of de percelen) te gaan waar iemand eigenaar van was.  

 
 

 

 

De personenindex is nu reeds consulteerbaar op de website van FV Leuven, via  deze link.  
 
 
 

      Technische gegevens en bestelling       
 
 
Het boek telt meer dan 510 pagina’s overzichtstabellen met de gegevens uit de drie kaarten. 
Er is een index op de persoonsnamen. 
De inleiding geeft meer informatie over de drie bronnen en over het gebruik van de 
overzichtstabel. 
 
 
Het boek is tijdens de voorintekenperiode (tot 26 juni 2022) verkrijgbaar aan € 30.  
De verzendkosten bedragen € 8 (voor een buitenlands adres binnen Europa € 18 ). Het boek 
afhalen in Herent zal mogelijk zijn. Informatie hierover volgt nog. 
 
Nadien blijft het te koop aan dezelfde prijs voor FV leden of aan € 35 voor anderen. 
 
Bestellen kan via familiekundeleuven@gmail.com en mits betaling van het verschuldigde bedrag 
op rekeningnummer BE10 0013 1130 4604 van FV regio Leuven vzw, met vermelding ‘Herent’ 
en eventueel het verzendadres. 
 

 

Perceel toponiem Index Perceel 
Prim/Atlas

Bron Aard Voornaam Familienaam Beroep Woonplaats Opmerking Doorstreept

10 Kester Veld 9 Primitief terre Parys den armen 
van Jacquelaert 
te Brussel 
administratie

 Lambrechts rentenier

Popp land Judocus Lemberecht landbouwer Werchter

11 10 Primitief terre Henri Vandijck de kinderen Henri le vieux Vandijck

1/194 Atlas grond Antoine Van Dyck landbouwer Wakkerzeel

a Popp land Petrus Marievoet landbouwer Werchter

b Popp land Franciscus Marievoet landbouwer Werchter

12 10/2 Primitief terre Pieter Verbist Erps

Popp terre Pierre Verbist landbouwer Erps

13 11 Primitief terre Pierre Evrarts Henri Verbist

1/193 Atlas grond Henri Everaerts blikslager Wakkerzeel

Popp land Henricus Everaerts wagenmaker Werchter

14 12 Primitief terre Pierre François Van Wesenbeck les héritiers

1/187 Atlas grond Marie Elisabeth Van Wesenbeek Wakkerzeel

Popp terre Marie-Elisabeth Vanwezembeek eigenaar Werchter

15 13 Primitief terre Henri Vandijck de kinderen Henri le vieux Vandijck

1/188 Atlas grond Jean Baptiste Eygers landbouwer Wakkerzeel

Popp land Jean-Baptiste Eggers landbouwer Wakkerzeel

16 14 Primitief terre Elisabeth De Pauw

1/189 Atlas grond Guillaume Depauw landbouwer Wijgmaal

Popp terre Guillaume Depauw landbouwer Wijgmaal, 
Herent
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http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Online-bestanden/Herent-Index-kaarten.pdf

