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“Drentse” veldnamentypen

Het voorkomen wordt bepaald door:
• Mensen en hun taal
• Het landschap
• Economische bestaansmogelijkheden
• Individuele, sociale en politieke 

omstandigheden 



Enkele veldnaamtypen aan de 
Drentse Aa

• Maat
• Broek
• Akker
• Stuk

• Kamp
• Woerd
• Goorn
• Veld



Bronnen

• Collectie Wieringa
• Hedendaagse namenverzamelingen
• Namen uit kadasterbronnen (gekoppeld 

aan jaar, bodemgebruik enz.)
• Namen uit andere historische bronnen 

(gekoppeld aan jaar / andere info / bron)
• Anno 2007 verzamelde namen



Kladkaart Wieringa Tinaarlo



Kadasterfiche Drents archief



Methodologisch:

• Gegeorefereerde kadasterkaarten 1830
• Gescande (gegeorefereerde) kaarten
• Excelbestanden van namen met 

aanvullende informatie, inhoudelijk 
gerubriceerd in meerdere kolommen

• Namen gekoppeld aan percelen (als dat 
niet mogelijk is gekoppeld aan een 
gecentraliseerd punt binnen het kennelijk 
bedoelde gebied)



Onderzoeksmogelijkheden

• Gelokaliseerde namen als naam op een kaart 
tonen (klassiek)

• Bepaalde naamtypen “kleuren” om globale 
verspreiding te zien

• Typenkaarten weergeven op moderne 
topografische kaarten, op historische 
topografische kaarten, op geomorfologische 
kaarten, archeologische 
verwachtingskaarten, geologische kaarten, 
hydrografische kaarten enz.



Langelo





Methodiek Analyseren



Onderzoeksmogelijkheden 2

• Doormeten afzonderlijke percelen
• Bepaling gemiddelde grootte van percelen 

met een bepaald naamtype
• Waardebepaling in 1832 gekoppeld aan 

historisch en modern grondgebruik
• Verwachtingskaart landschapgenese, 

archeologie, cultuurhistorie, erfgoedwaarde 
enz. 

• Mogelijke relatie naamtype en betekenis van 
het appellatief dat de basis van de naam 
vormde



Elementen (Nederlands)

• Maat = (gewestelijk) weide bij het huis 
(Van Dale 14)

• Broek = 1 > moerassig land; synoniem: 
drasland  
2 > laag, langs rivieren of beken gelegen, 
al of niet ingedijkt groenland, dat ’s winters 
onder water staat (vaak in 
aardrijkskundige namen) (Van Dale 14)



Elementen (Drents)

• Mao(d) = laag gelegen grasland (WDd  
714)

• Broek 2 = broekland, drassig land (ook 
brook, broouk, brouk) uitsluitend in het 
meerv. en vaak in samenstellingen als 
veldnaam (WDd 167)



Topografische kaart met namen



Namen met maat



Maatnamen op kaart 1832



Geomorfologische kaart  met namen



Broek en Maat  op kaart 1832


