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Perceelnummer en kaart A.H. Booij Verklaring naam Verklaring naam  

Perceel- 
nummer 

Veldnaam In omgeving 
van  

deel 1 deel 2 toelichting / bijzonderheden 

1 - Hof Garminge - voorvoegsel? erf bij een boerderij, tuin, groententuin Hof(-akker) Toponiem dat op veel oude esdelen wordt 
aangetroffen. Met hof werd in vorige eeuwen het erf van 
een boerderij aangeduid, de ruimte rond de gebouwen - ED. 

2 - Hof Garminge - voorvoegsel? erf bij een boerderij, tuin, groententuin idem 

3 Prinshof Garminge persoons- of familienaam ? erf bij een boerderij, tuin, groententuin idem 

4 Goornties Garminge moestuin, hoek bouwgrond voor 
tuinvruchten, bij huis of op de es, 
veelal door heg of anderszins 

klein  

5 Hofakkers Garminge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

bouwland zie bij 1 

6 Zuurwijk Garminge    

7 Nijgoorn Garminge nieuw moestuin, kleine hoek bouwgrond voor 
tuinvruchten, bij huis of op de es, veelal 
door heg of anderszins 

 

8 Hofakkers Garminge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

stuk bouwland zie bij 1 

9 Ruskenkamp Garminge biezen, bies veldrus afzonderlijk omheind blokvormig perceel, 
los van elkaar liggende ontginningen of 
aan de rand van de es 

 

10 Olde Hof Garminge oude erf bij een boerderij, tuin, groententuin zie bij 1 

11 Ruschenhof Garminge biezen, bies veldrus erf bij een boerderij, tuin, groententuin  

12 Bovenkamp Garminge  afzonderlijk omheind blokvormig perceel, 
los van elkaar liggende ontginningen of 
aan de rand van de es 

 

13 Nysinghskamp Garminge persoons- of familienaam afzonderlijk omheind blokvormig perceel, 
los van elkaar liggende ontginningen of 
aan de rand van de es 

 

14 de Hof Garminge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

-  

15 - Hof Garminge - voorvoegsel? erf bij een boerderij, tuin, groententuin zie bij 1 

16 Lienstukje Garminge vlas (smalle) akker/weide vaak ook omheind 
(met houtwallen, elzen) 

 

17 Heuring Garminge slijk, modderig -  

18 Dwarsakker Garminge dwars op ander akkers stuk bouwland  



19 Boonengoorns Garminge bonenteelt moestuin, kleine hoek bouwgrond voor 
tuinvruchten, bij huis of op de es, veelal 
door heg of anderszins 

 

19 Garmingergoorns Garminge van Garminge moestuin, kleine hoek bouwgrond voor 
tuinvruchten, bij huis of op de es, veelal 
door heg of anderszins 

 

20 Leegekamp Garminge laag gelegen afzonderlijk omheind blokvormig perceel, 
los van elkaar liggende ontginningen of 
aan de rand van de es 

 

21 Kerms (Kerven) Garminge    

22 Walstukje Garminge aarden wal, houtwal (beplant met 
bomen en struiken). 

klein akkertje  

23 Kampie Garminge klein (ie) afzonderlijk omheind 
blokvormig perceel, los van elkaar 
liggende ontginningen of aan de 
rand van de es 

-  

24 Valgoorns of 
Bollenakker 

Garminge venige grond moestuin, kleine hoek bouwgrond voor 
tuinvruchten, bij huis of op de es, veelal 
door heg of anderszins. stuk bouwland 

 

24 Bollenakker  stieren stuk bouwland  

25 Dwarskerms Garminge dwars op Kerms 21   

26 t Rottien Garminge rotten van vlas -  

27 De Vries Garminge    

28 de Kamp Balinge afzonderlijk omheind blokvormig 
perceel, los van elkaar liggende 
ontginningen of aan de rand van de 
es 

-  

29 Hooibrink Balinge hooiland aan de rand, helling naar beekdal  

30 Bollenakkertje Balinge  bouwland  

31 Heerties Balinge    

32 Breegies Balinge bredere akkers dan gemiddeld -  

33 t Hussien Balinge kan verwijzen naar een slecht stuk 
grond? 

- DW - 1.zwik, zootje, boel Neem 't hele hussien mar met 
(Erica) 

34 Kampen Balinge afzonderlijk omheind blokvormig 
perceel, los van elkaar liggende 
ontginningen of aan de rand van de 
es 

-  

35 Veldstukken Balinge (voormalige) woestegrond (smalle) weide vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen) 

 

36 Hofakkers Balinge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

stuk bouwland  

37 Leegeakkers Balinge  bouwland  



38 Hof Balinge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

-  

39 Hof Balinge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

- zie bij 1 

40 Hof Balinge erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

- zie bij 1 

41 Goorns Balinge moestuin, kleine hoek bouwgrond 
voor tuinvruchten, bij huis of op de 
es, veelal door heg of anderszins 

-  

42 Kampies Garminger en 
Balinger Esch 

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

klein  

43 Leimstukken Garminger en 
Balinger Esch 

leen, keileem (smalle) weide vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen) 

DW - 1.leem - De leeim zit hier vort under de bouwvoor, het 
waoter wil niet best vort (Eext) 

44 Veldstukken Garminger en 
Balinger Esch 

(voormalige) woestegrond (smalle) weide vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen) 

 

45 Grootakkers Garminger en 
Balinger Esch 

grote akker, breder dan gemiddeld stuk bouwland  

46 Nijbrachten Garminger en 
Balinger Esch 

nieuw, later aangelegd (relatief in 
tijd) 

hooggelegen, in uithoek met tenminste 
aan twee, soms aan drie zijden lager 
land 

 

47 Pollen Garminger en 
Balinger Esch 

hoger gelegen, ook berg of bult - DW - pol -len, de,  Ook: polle (Midden-Drenthe), (Zuidwest-
Drenthe)  1. pol Dei pollen in het laand, dat is allemaol 
beunte (Barger Oosterveld) 

48 Grupakkers Garminger en 
Balinger Esch 

greppels stuk bouwland, door greppels 
gescheiden/gemarkeerd 

 

49 Hoekpol Garminger en 
Balinger Esch 

met een hoek, op een hoek.  hoger gelegen, ook berg of bult  

50 Hoekpol Garminger en 
Balinger Esch 

met een hoek, op een hoek hoger gelegen, ook berg of bult  

51 (H) Inkakkers Garminger en 
Balinger Esch 

ink, inkt = zwart ?? bouwland  

52 Veentiesakkers Garminger en 
Balinger Esch 

venige grond bouwland  

53 Veentie Garminger en 
Balinger Esch 

veentje, venige grond -  

54 Korinkje Garminger en 
Balinger Esch 

? - lange akker met een hoek eruit 

55 Korteling Garminger en 
Balinger Esch 

? - lange akker met een hoek eruit 

56 Oldeakker Garminger en 
Balinger Esch 

oud, oude bouwland  



57 Koelakkers Garminger en 
Balinger Esch 

gegraven vijver, kuil(en) bouwland DW - koel -en, de, Midden-Drenthe, Midden-Drenthe, 
Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Zuidwest-Drenthe  
Ook: koele (Midden-Drenthe), (Zuidwest-Drenthe) 1. kuil 
Alle koelen taon nou vol water (Meppel) 

58 Buustakkers Garminger en 
Balinger Esch 

biest bouwland DW - 1.biest, eerste melk van een koe na het kalven, 
colostrum - Het kalf wol de buust eerst niet zoepen 
(Geesbrug) 

59 Koppiesakkers Garminger en 
Balinger Esch 

ligt als onregelmatig stuk aan de 
kop van de akkers 54 t/m 57 

bouwland  

60 Baarns 
(Barentien) 

Garminger en 
Balinger Esch 

 -  

61 Draps Garminger en 
Balinger Esch 

 -  

62 Breegien Garminger en 
Balinger Esch 

naar verhouding breed perceel - 
A.H.B. Ook: braaid, braid, breed - 
DW 

-  

63 Doven Garminger en 
Balinger Esch 

geen antwoord geven op de vraag, 
verwachtingen van de boer, slechte 
opbrengst 

-  

64 Langeakkers Garminger en 
Balinger Esch 

lang bouwland  

65 Oostervelden Garminger en 
Balinger Esch 

in het oosten van de Balinger es 
liggend 

(voormalige) woestegrond, heide en 
pijpestrootje met zandverstuivingen. 

 

66 Bargakkersveltie Garminger en 
Balinger Esch 

berg, hoger gelegen (voormalige) woestegrond, heide en 
pijpestrootje met zandverstuivingen. 

 

67 Bargakkersveltie Garminger en 
Balinger Esch 

berg, hoger gelegen (voormalige) woestegrond, heide en 
pijpestrootje met zandverstuivingen. 

 

68 Dunen Garminger en 
Balinger Esch 

kale zandige grond, duintjes 
(zandkopjes) 

-  

69 Schepersakker Garminger en 
Balinger Esch 

(van de) schaapsherder stuk bouwland  

70 t Roodhoutje Garminger en 
Balinger Esch 

ontginningsnaam, gerooide grond van holt, hout  

71 Grootakker Garminger en 
Balinger Esch 

groot, groter dan gemiddeld bouwland  

72 Balingerakkers Garminger en 
Balinger Esch 

bij Balinge bouwland  

73 Wenakkers Garminger en 
Balinger Esch 

weden/keren bouwland DW - wenakker de  ook: wende..., wendeakker - Bron: J. 
Pan, Drenthsche woorden en spreekwijzen. Assen 1848 & 
1. wendakker, deel van de akker, waar wordt gekeerd Bij 
het ploegen, Weur keerd op de wenakker. Later weur de 
wenakker ploegd (Emmen)  



74 Grootakkers Garminger en 
Balinger Esch 

groot, groter dan gemiddeld bouwland  

75 Veenakkers Garminger en 
Balinger Esch 

venige grond bouwland  

76 Veentje Garminger en 
Balinger Esch 

venige grond -  

77 de Beem Garminger en 
Balinger Esch 

weiland? - beemd, beemt = weiland 

78 Krommen Garminger en 
Balinger Esch 

kromme akker -  

79 Veentje Garminger en 
Balinger Esch 

veentje -  

80 Mepscheren Garminger en 
Balinger Esch 

naar de havezate Mepsche bij 
Westdorp 

- Möp- scheren Bruntinge. Van, De Mepsche, een havazate 

in Westdorp - A.H. B 

81 Valen Garminger en 
Balinger Esch 

lichte, niet zwarte, dus schrale 
bovengrond - A.H.B 

-  

      

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


