
Veldnamen  Mantinge 

  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 

 Perceelnummer en kaart A.H. Booij 

 

 

  
Verklaring naam Verklaring naam  

Perceel- 
nummer 

Veldnaam deel 1 deel 2 toelichting / bijzonderheden 

1 Broekmaat moerasbos, later vaak als hooiland. made, laag gelegen grasland  ten noorden van Mantinge hooilanden dicht langs de 
stroom, mad = nat doordrengt, overstroomd - 
dagmaat= wat een man in een dag kon maaien. 
Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

2 Vledders moerassig veen, vlieren - GTB - 1. Moerassig veen. In het Oudnederlands alleen 
als toponymisch element overgeleverd. DW — 
VLEDDER, FLEDDER, VLEER, FLEER Weides langs 
beekdal van Binnenveld naar Ekkelkampen/Heirweg 

3 Grootmaat groot stuk land made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

4 de Maad made, laag gelegen grasland   Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

5 Hardemaat moeilijk te bewerken (nat?), maar 
ook stevige grond - A.H.B 

made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

6 Hoekgoorn op een hoek gelegen moestuin, kleine hoek bouwgrond voor tuinvruchten, bij huis 
of op de es, veelal door heg of anderszins. 

Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

7 Maadgoorns made, laag gelegen grasland  moestuin, kleine hoek bouwgrond voor tuinvruchten, bij huis 
of op de es, veelal door heg of anderszins. 

Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

8 Grootmaad groot stuk land made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

9 Vorrels kwart van een geheel - A.H.B 46. 
Zeer smal stuk land 

- Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

10 Langemaat langwerpige strookland made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

11 Koemaat koe, koeien made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

12 Walmaat  omheind met een (hout)wal made, laag gelegen grasland  /  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

12 Draayersgoorn persoons- of familienaam ? Ook 
wielmaker 

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

Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

13 t Bosje bomen en struiken - Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 



14 Hardemaat moeilijk te bewerken (nat?), maar 
ook stevige grond - A.H.B 

made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

15 Vleerhörst vlier met bos begroeide hoogte, nest (roofvogels) Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

16 Grootmaat groter stuk grond dan gemiddeld made, laag gelegen grasland  Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

17 Kalverheuring kalveren slijk, hoornaar wespen soort Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

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

Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

19 Vledders moerassig veen, vlieren - Weides langs beekdal van Binnenveld naar 
Ekkelkampen/Heirweg 

20 Brink centrale open ruimte in dorp - in en rond het centrale deel van het dorp 

21 Hof erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

- in en rond het centrale deel van het dorp 

22 Hogehof hoog gelegen erf bij een boerderij, tuin, groententuin in en rond het centrale deel van het dorp 

23 Rondehof akker met min of meer gelijke 
zijden, rond? 

erf bij een boerderij, tuin, groententuin in en rond het centrale deel van het dorp 

24 Boomhof met bomen erf bij een boerderij, tuin, groententuin in en rond het centrale deel van het dorp 

25 Nijehof 
nieuw (relatief in tijd) 

erf bij een boerderij, tuin, groententuin  in en rond het centrale deel van het dorp 

26 Huishof erf bij een boerderij, tuin, 
groententuin 

erf bij een boerderij, tuin, groententuin in en rond het centrale deel van het dorp 

27 Nijegoorns nieuw (relatief in tijd) moestuin, kleine hoek bouwgrond voor tuinvruchten, bij huis 
of op de es, veelal door heg of anderszins 

Voorste Esch 

27 Boonakkertje bonen teelt stukje bouwland Voorste Esch 

27 Lienstukken vlas(zaad) (smalle) weides in beekdalen vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen) 

Voorste Esch 

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

Voorste Esch 

29 Veentien veentje - Voorste Esch 

30 Heuring slijk - hoornaar soort wesp - Voorste Esch 

31 Hozeband broek riem of (broek)band Voorste Esch 

32 Mulakkers rul, los stuk bouwland Voorste Esch 

33 Gruppenakkers (veen) greppels stuk bouwland, door greppels gescheiden/gemarkeerd Voorste Esch 

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

- Voorste Esch 

35 Walgoorns omheind met een wal moestuin, kleine hoek bouwgrond voor tuinvruchten, bij huis 
of op de es, veelal door heg of anderszins Voorste Esch 

36 Blikstukken te zien vanuit het dorp (hoven) stuk bouwland Steenkampes 

37 Nijland nieuwe (relatief in tijd) stuk land Voorste Esch 

http://woorden.huusvandetaol.nl/resultaten.php?q=blik%20I&exact=true


38 Tellingakkers jonge boom stuk bouwland Voorste Esch 

39 Karkamp kerck-kamp 1650 , werd kar-kamp 
(1807) 

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

Voorste Esch 

40 Veentiesakkers venige grond stuk bouwland Voorste Esch 

41 t Heerstuk  (smalle) weide vaak ook omheind (met houtwallen, elzen) Voorste Esch 

42 Langeakkers lange smalle akkers stuk bouwland Voorste Esch 

43 Halve stukken half zolang als b.v. 42 Langeakkers (smalle) weides in beekdalen vaak ook omheind (met 
houtwallen, elzen) 

Voorste Esch 

44 de Lange een van de langste akker op de 
Voorste es 

- Voorste Esch 

45 Grootakker groot stuk land stuk bouwland Voorste Esch 

46 de Doo 
(Doogien) 

nevelig, dokig - A.H.B - Voorste Esch 

47 Grote Doo groot, breder dan gemiddeldde 
akker 

GTB - bnw. Van Dook met -ig. Bij AUBIN, Dict. de Mar. 715 
[1702] komt de vorm dokkig voor. Mistig, betrokken. 

Voorste Esch 

48 Vöörzaa oude naam voor Voorste es zaad kan in die tijd alleen maar rogge zijn - A.H.B Voorste Esch 

49 Hollenberg vossenhollen? hooger deel, als horst Voorste Esch 

50 Achterste 
Hollenbarg 

achteraan gelegen, achter de 
Voorste Es 

vossenhollen? Steenkampes 

51 Steenkamp, 
Stienkamp 

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

Steenkampes 

52 Hoge 
Steenkamp, 
Stienkamp 

hoog gelegen met stenige 
ondergrond 

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

Steenkampes 

53 Eursingerstuk over de (voorste) es gelegen, op de 
Steenkampes 

(smalle) weide vaak ook omheind (met houtwallen, elzen) Steenkampes 

54 Steenkamp, 
Stienkamp 

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

Steenkampes 

55 Hörststuk met bos begroeide hoogte, nest 
(roofvogels) 

(smalle) weide vaak ook omheind (met houtwallen, elzen), 
hier een bijzondere vorm. 

Steenkampes 

56 Halfmuddeland inhoudsmaat c.q landmaat (niet vk), 
meestal 25 are. In dit geval half een 
halve mudde. 

stukland Steenkampes 

57 Hogen 
Steenkamp 

hoog stuk met stenige ondergrond (kamp) afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van 
elkaar liggende ontginningen of aan de rand van de es 

Steenkampes, kan verwijzen naar de slechte 
opbrengst 

58 Ruskenakkers pitrus stuk bouwland Steenkampes 

59 Kreienkamp kraaien, kraai (kamp) afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van 
elkaar liggende ontginningen of aan de rand van de es 

Steenkampes 

60 Kranenkamp kraanvogels (kamp) afzonderlijk omheind blokvormig perceel, los van 
elkaar liggende ontginningen of aan de rand van de es 

Achterste Esch 



61 Buitenste 
Westerse 

westelijk deel van de Achterste Es westelijkgelegen op de Achterste Es, grenzend aan het 
woesteland. Zie 81 Kreiwuusties 

Achterste Esch 

61' Voorste 
Westerse 

westelijk deel van de Achterste Es westelijkgelegen op de Achterste Es, grenst aan 61 Achterste Esch 

62 Westersen westelijk deel van de Achterste Es westelijkgelegen op de Achterste Es, grenst aan 61' Achterste Esch 

63 Hondeveen misprijzende naam , slechte grond venig gebied(je) Achterste Esch 

64 Hondeveense misprijzende naam , slechte grond venig gebied(je) Achterste Esch 

65 de Wigberts persoons- of familienaam ? - Achterste Esch 

66 de Baart persoons- of familienaam ? - Achterste Esch 

67 het Kol persoons- of familienaam ? - Achterste Esch 

68 Baartenstaart persoons- of familienaam ? - Achterste Esch 

69 de Boerjan persoons- of familienaam ? - Achterste Esch 

70 Boomvals bomen en struiken venig gebied  Achterste Esch 

71 Schatland schat, 2. oppervlaktemaat, zes en 
een kwart are Midden-Drenthe, 
Zuidoost-Drenthe (zandgedeelte)) 
Aachter zien hoes hef e een schat 
laand liggen (Eext) Ik heb daor 
 nog drei schat land liggen (Vries) 4. 
Schat laand is een mudde laand 
(Rolde) 

stuk land Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

72 Oostersen oostelijk deel van de Achterste Es - Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

73 Bruntingeakker Bruntinge, het dorp stuk bouwland Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

74 Oostersen oostelijk deel van de Achterste Es - Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

75 Klaas 
Thomasakker 

persoons- of familienaam stuk bouwland Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

76 Oostersen oostelijk deel van de Achterste Es - Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

77 de Kromhaar kromme / gebogen akkers hoger rug in het landschap, schrale droge grond met grassen 
en struiken. 

Achterste Esch, nu nog een weg op de Stienkamp 

78 Hoekakkers hoekvormig of in een hoekgelegen stuk bouwland op de kaart van 1899 en kadasterkaart  nog niet 
ontgonnen 



79 Achterste 
Kniepe 

achteraan / verderop gelegen vanuit 
het dorp gezien, ligt tussen de de 
Steenkamp Esch en de Voorste 
Esch 

zonder grens (buurpercelen), smal afgeknepen heideveld aan 
de rand van ontginning.  

zonder grens (buurpercelen), smal afgeknepen 
heideveld aan de rand van ontginning. Ook stuw om op 
hogere grond water vast te houden. Voorste en 
Achterste es zijn van elkaar gescheiden door lang en 
smalle nog woestegrond, je loopt er vast, komt kniep - 
A.H.B 45 

80 Nijlandsevenen nieuwland (relatief in tijd) veen grond  

81 Kreiwuusties kraai, kraaien woeste gebied  

82 Zandslagen zandgrond grenzend aan (woest nog niet ontgonnen gebied) op de kaart van 1899 nog niet ontgonnen 

83 Vöörste Kniepe vooraan gelegen vanuit het dorp 
gezien, ligt tussen de Voorste Es en 
de Steenkamp Es 

zonder grens (buurpercelen), smal afgeknepen heideveld aan 
de rand van ontginning.  

Voorste en Achterste es zijn van elkaar gescheiden 
door lang en smalle nog woestegrond, je loopt er vast, 
komt kniep - A.H.B 45 

84 Hoven meerdere erven bij elkaar,  cluster 
boerderijen 

- nu nog te zien als kleine cluster boerderijen aan de 
Steendervalsweg 

 
Breistruiksmeer breien door de herder woestegrond, heide met zandverstuivingen en vennen Mantingerdijk, Achterste Knijpe 

  



 

  

  

 

   

 

 

   

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


