
Veldnamen Bruntinge van voor de ruilverkaveling in de 

zestiger jaren 
  

Bronnen[ M.S = M. Schönfeld / J.W = J. Wieringa / A.H.B = A.H. Booij / T.S - Theo Spek / H.E - Hans Elerie  
[ DW = Drents woordenboek -  http://woorden.huusvandetaol.nl/  - ED - Encyclopedie Drenthe Online / GTB - Geintegreerde Taalbank -  http://gtb.inl.nl 

 
     

 

 
verklaringen 

voornamelijk uit 
A.H. Booij - Met namen in Börck. Inventarisatie van de veldnamen rond Westerbork van voor de ruilverkaveling 1960 ev. 

 
 

 Verklaring naam Verklaring naam  

Perceel- 
nummer 

 
Veldnaam deel 1 deel 2 toelichting / bijzonderheden 

1  Pastoorstukkie van de pastoor klein stukje land de kerk moest zich grootdeels zelf 
bedruipen, van vaste mudde, maar ook uit 
opbrengsten van eigen land - A.H.B 

2  Eursingerveld over de es liggend (voormalige) woestegrond, heide en pijpestrootje met 
zandverstuivingen. Veld, niet bebouwde grond, heidegrond, 
woeste grond - DW 

doorsnede door de markegrens tussen 
Eursinge en Bruntinge 

3  Scharreveld schraal. Ook schaden, scharren 
(=plaggen) - A.H.B 

(voormalige) woestegrond, heide en pijpestrootje met 
zandverstuivingen. Veld, niet bebouwde grond, heidegrond, 
woeste grond - DW 

 

4  Bruntingerveld van of nabij Bruntinge (voormalige) woestegrond, heide en pijpestrootje met 
zandverstuivingen. Veld, niet bebouwde grond, heidegrond, 
woeste grond - DW 

 

5  't Smeul lang door smeulende veen brand, 
woeste grond werd vaak afgebrand 
voor de ontginning - A.H.B 

-  

6  Wilpenplas wulp ? Wilg natgebeid  

7  Vosheugte hier kwam de vos voor hoogte  

8  Dwarsakkers dwars op  akker 10a A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

9  Dwasrsakkersveen dwars op  akker 10a A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland.Drassige gronden, veengebieden of 
veenmoerassen, moer  

 

10  Pollen / Polakkers hoger gelegen, ook berg of bult A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

10 a Grootakker groter dan gemiddeld akker -s, de 1. stuk bouwland. 2.perceel van een bepaalde 
grootte, speciaal in veengebieden - DW 

 



11  Langwanden Booij spreekt van langewand (Br); 
meer lang dan vierkant? 

nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

 

11 a Bosakker (voormalig)bos, ontgonnen. Werd 
beweid / bebouwd 

nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

 

12  Langakkersveen langer dan gemiddeld nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

veen - drassige gronden, veengebieden of 
veenmoerassen, moer  

13  Langakkers langer dan gemiddeld nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

het formaat is hier bepalend, anders dan 
de gemiddelde akker 

13 a Bree-akkers breder dan gemiddeld nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

het formaat is hier bepalend, anders dan 
de gemiddelde akker 

13 b Korte Langakker kort of lang u mag het zeggen. 
Grapje 

nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

het formaat is hier bepalend, anders dan 
de gemiddelde akker 

13 c Breede Langakker breder en langer dan gemiddeld nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

het formaat is hier bepalend, anders dan 
de gemiddelde akker 

13 d Smal-langakker smalle en lange (akker) nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

het formaat is hier bepalend, anders dan 
de gemiddelde akker. Zie onder 



13 e Wenakker stuk (woest) land aan de kop van 
een akker waar de ploeg werd 
gekeerd. 

nieuw aangemaakte gedeelten werden, als ze nagenoeg 
rechthoekig of vierkant waren weA.H.B - Verzameling 
percelen, individueel toegedeeld, grenzen vaak gemarkeerd 
door veldkeien. DW - akker -s, de 1. stuk bouwland.l blokken 
of wanden genoemd - A.H.B 

de naam wenakkers geeft aan dat deze 
vorm is aangelegd na introductie van de 
keerploeg, deze verving het middeleeuwse 
eergetouw. Akkers waren veel vierkanter 
voor de introductie van de keerploeg. 

14  Groot Grevenland    

14 a Grootakker groter dan gemiddeld A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

14 b Kort Grevenland korter dan gemiddeld wallen, kan ook op andere graafactiviteiten wijzen - A.H.B  

14 c Krom/Kromgreven krom, gebogen wallen, kan ook op andere graafactiviteiten wijzen - A.H.B  

15  Hoekakker hoekige/ puntige akker -s, de 1. stuk bouwland. 2.perceel van een bepaalde 
grootte, speciaal in veengebieden - DW 

 

16  Karvenakker slecht maaien, zodanig dat er een 
strook blijft staan -  

akker -s, de 1. stuk bouwland. 2.perceel van een bepaalde 
grootte, speciaal in veengebieden - DW 

 

17  Veenakkers veen - drassige gronden, 
veengebieden of veenmoerassen, 
moer  

akker -s, de 1. stuk bouwland. 2.perceel van een bepaalde 
grootte, speciaal in veengebieden - DW 

 

18  't Veentie veen - drassige gronden, 
veengebieden of veenmoerassen, 
moer  

-  

19  Weglangen langs de weg gelegen -  

20  Nijakkers nieuw (relatief in tijd) A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

21  Buusakkers biest, eerste melk van een koe na 
het kalven, colostrum. Inscharing 
van koeien met kalveren, betere 
grond. 

A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

22  t Nijland nieuw (relatief in tijd) perceel, stukje land  

22 a t Bergland hoger gelegen, ook berg of bult perceel, stukje land  

23  Dikakkers struikbegroeing (eng. Ticket, duits 
Dickicht) - A.H.B 

A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

24  Meerstal veenplas met stilstaand water of 
moerassig gedeelte in het land. 

-  

25  Hagenveldtie door hagen omheind klein (woest) stukje land  

26  de Booi Boô - boete, keet kot, kate - A.H.B -  

27  t Grevenhek wallen, kan ook op andere 
graafactiviteiten wijzen - A.H.B 

hek, geeft toegang tot  

28  Kibbelveen Turfwinning 19e eeuw waarbij men 
elkaar de eigendomsrechten nogal 
eens betwistte 

veengebied  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken


29  Poelman essie eigenaar Poelman / poolse man kleine es  

30  Spekmoat brug van slierten, twijgen en 
plaggen; J. Wieringa. Vaste brug 
van vernagelde boomstammen 
waarop rijs en graszoden - A.H.B 

hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

30 a de Hullen kan zowel hoogte/heuvel als 
laagte/lage weiden 
(veenzode/heuveltje, bij J. Wieringa) 
betekenen.  

hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

30 b Enkel Spekmaot Kleiner dangemiddeld. brug van 
slierten, twijgen en plaggen; J. 
Wieringa. Vaste brug van 
vernagelde boomstammen waarop 
rijs en graszoden - A.H.B 

hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

31  Bruntinger 
Binnenveld 

bij Bruntinge woestegrond, heide met vennen en zandverstuivingen. 
Omsloten door beekdalen. 

 

32  Diepheurings stroompje, nabij of langs een beek slijk - J.W. Hoornaar, wespen soort.  

33  Tammen-land kan een vervorming zijn van 
hammenland 

akker /   

34  Roetsjoek WIKI - Heermoes (Equisetum 
arvense) is een plant uit de 
paardenstaartenfamilie 
(Equisetaceae).  

-  

35  Bruntingerveld bij Bruntinge (voormalige) woestegrond, heide en pijpestrootje met 
zandverstuivingen. Veld, niet bebouwde grond, heidegrond, 
woeste grond - DW 

 

36  de Stroot (Wy) dichte struikbegroeing - A.H.B - Wy ? Wijster 

37  Hamstukken (Wy) afgesloten percelen - J.W. Hammen 
= weilanden in bocht van een 
stroom/beek - A.H.B 45 

(smalle) weides in beekdalen vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen). Hooiland al vroeg van de madelanden 
afgescheiden en later verdeeld, in de z.g. stukken - J.W 

Wy ? Wijster 

38  de Kaampen afzonderlijk omheind blokvormig 
perceel, los van elkaar liggende 
ontginningen of aan de rand van de 
es, later aaneengegroeid. 

-  

39  Knöttenplat de vlaskoppen, het lijnzaad, 
droogde men op het de knöttenplat - 
A.H.B 

lapje grond - DW lijnzaad werd geperst tot lijnolie o.a. voor 
verfbereiding 

40  Kromakker krom, gebogen A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

41  de Hagen door hagen omheind -  

42  Oosterkampen oostelijk gelegen afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de rand van de es, later 
aaneengegroeid. Hier werden aparte gewassen verbouwd. 

 



43  Meertenkampen meer, benaming ontstaan uit meer 
en kamp - A.H.B 

afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de rand van de es, later 
aaneengegroeid. Hier werden aparte gewassen verbouwd. 

 

43  Wortelstee kan op verbouw van wortels wijzen, 
ook op voederbieten 

plek, plaats  

44  Scherpakker scherp, puntig A.H.B - Verzameling percelen, individueel toegedeeld, 
grenzen vaak gemarkeerd door veldkeien. DW - akker -s, de 
1. stuk bouwland. 

 

44 a Kattekoel Katten(ackers) - ongunstige 
bodemgesteldheid - TS. kleiige 
ondergrond (keileem in dit geval),  
(?katteklei) 

gegraven vijver voor drenken van vee en blussen van 
branden. Ligt in een laagte.  

Kattenkoel de, Midden-Drenthe, Zuidoost-
Drenthe (zandgedeelte) 1. Kuil in het dorp, 
ten behoeve van de brandweer, DW. 
Misprijzenden naam, kattekoel, 
kattenkamp, (kat, katte = keet of boete) -
A.H. B 

45  de Hoven DW - 2.erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin(Midden-Drenthe). Een 
hof is een stuk grond um de 
boerderij. Zaoterdags mus de hof 
ophemmeld worden.  

-  

46  de Goorns private moestuin -  

47  Kaampen afzonderlijk omheind blokvormig 
perceel, los van elkaar liggende 
ontginningen, later aanaangegroeid. 

afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de rand van de es, later 
aaneengegroeid. 

 

47 a Oldewenings Kamp eerder/vroeg ontgonnen afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de rand van de es, later 
aaneengegroeid. Hier werden aparte gewassen verbouwd. 
Kampen zijn meestal jonger dan essen. 

 

 b Nieuwkampsbosch nieuw afzonderlijk omheind 
blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de 
rand van de es, later 
aaneengegroeid. 

voormalig gerooidbos of nog met bosopstand.  

48  de Sekten zegge, scherpe grassen -  

49  de Siemaot sij, siepelen, sy, zijgen is laag nat 
terrein, kan goede naam zijn voor 
zijtakje Oude Diep, waarin de 
Symaat ligt - A.H.B 

hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

50  de Horst Geisoleerde kleine zandopduikingen 
te midden van het dargveen hebben 
vaak 'horts' namen - J.W 

-  

51  Kreuzenbosch 1. veenbes, Vaccinium oxycoccus 
Kreuzen stunden eerder bie os 
achter in het land. 

voormalig gerooidbos of nog met bosopstand.  

52  Blikbeerenhorst bosbessen Geisoleerde kleine zandopduikingen te midden van het 
dargveen hebben vaak 'horts' namen - J.W 

 



53  de Perken perk - afscheidingen, omheining -  

54  Morgenweide landmaat van uiteenlopende grootte grasland, hooiland  

54 a Voetmanshofje mogelijk de vrom DW - 2. erf bij een boerderij, tuin, groententuin(Midden-
Drenthe). Een hof is een stuk grond um de boerderij. 
Zaoterdags mus de hof ophemmeld worden. 

 

55  Oostermaat ligt oostelijk hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

56  Rossingmaat persoons- of familienaam hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

57  Niezingmaat persoons- of familienaam hooilanden, mad/made = nat doordrengt, overstroomd - maat 
= wat een man in een dag kon maaien. 

 

58  t Goor laag slijkerig land - A.H.B. Slik, drek, 
moddersloot 

-  

59  Grote weide grote grasland, hooiland  

60  Bruntinger 
Binnenveld 

bij Bruntinge woestegrond, heide met venen en zandverstuivingen. 
Omsloten door beekdalen. 

 

61  de Zielriet gegraven waterloop/watergang riet oude naam voor een waterloop, komend vanaf het 
Scharreveld. 

 

62  ?   niet in lijst 

63  Wiester broeken (Wy) nabij Wijster moerasbos, later als hooiland  

63 a 't Briegoor breed laag slijkerig land - A.H.B. Slik, drek, moddersloot  

64  Beerhoorn barge-beer-varken, perceel van de 
Beerboer, ter beschikking van de 
dekbeer die hij in beheer had - 
A.H.B 

vorm van de akker, hoorn(s). Krom/gebogen-  

65  Bruntinger weide van Bruntinge grasland, hooiland  

66  de Roodbol Akkerpaardenstaart, heermoes -  

 

67  de Hullens kan zowel hoogte/heuvel als 
laagte/lage weiden 
(veenzode/heuveltje, bij J. Wieringa) 
betekenen. DW-1.veenzode, 
heidezode 

-  

  



 
Lijst en kaart van 
www.bruntinge.eu 
 

     

      

      

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    



 


