oude benamingen van velden en landbouwgronden etc.
Aangelag: de Bont: onmiddellijk tegen de hof aangelegen land, gewoonlijk achter de
boerenwoning.
WBD: huisakker, grond aansluitend bij de boerderij.
Aanstee: de Bont: zie aangelag
Beemd: WBD: laaggelegen weiland, meestal niet in weidepercelen verdeeld, overwegend
gebruikt voor hooiwinning. (’s winters onder water)
WNT: hooiland, vaak aan beide zijden van het water, ’s winters onderlopend. Laag en
vlak.
Bocht: de Bont: met heggen omheind stuk land.
WBD: met heggen of wal omgeven stuk land.
WNT: (oorspronkelijk: schutting, beschot, omheining. ) omheind stuk grond.
Braak: WNT: (soms bij herhaling)geploegde en bemeste grond, daarna een tijdje onbezaaid
om op kracht te komen.
Broek: WBD: laaggelegen vochtige grond.
WNT: moerassig, laag gelegen land, begroeid met kreupelhout. Later ook ingedijkt en
van sloten voorzien groenland.
(in Middelbeers / Vessem gemeenschappelijk gebruik)
Broekland: WBD: lage grond met houtgewas.
Donk: WBD: verhoging in akker of weiland, en wel van enige uitgestrektheid, die dus een
landschappelijk aspect heeft.
WNT: hoogte in moerassig terrein.
Dries: de Bont: dicht bij woning gelegen, hoog ! stuk weiland.
WBD: weide bij de boerderij, gebruikt b.v. met kermis (dan hoefde men niet zo ver te
lopen om te gaan melken), Vaak ook uitsluitend in gebruik als bleekveld.
ook: laaggelegen! vochtige grond.
WNT: o.a. weide binnen de omheining v.d.hofstede. Ook stuk grasland aan berm of
kruispunt van wegen. (brink)
Eusel / Eersel / Eeuwsel: WBD: blijvend grasland tussen een bos, of aan twee of vier zijden
begrensd door een schaarbos.
Goor: WBD: lage, drassige heidegrond.
Groes: de Bont: grasland.
WBD: begroesd: met gras of ander groen begroeid, maar niet gebruikt als weide.
WNT: met gras of ander groen begroeide grond. Niet bemest.
Heihorst: WBD: hoogte in beemdgrond waar gewoonlijk fijne hei op groeit.
Heiveld: zie veld.
Hoeve: WBD: boerderij van meer dan gewone grootte.
Hofstee: WNT: hofstad; plaats van een (pacht)hoeve.
Horst: de Bont: stuk hoge heigrond, ook hoogte op de akker.
WBD: verhevenheid in een weide, gewoonlijk met kreupelhout begroeid.
ook: hoge berm die men vaak aantreft aan de boord van weiden.
WNT: hogere grond, meestal zand, al of niet met laag hout begroeid of omgeven. Ook
hoge zandrug in een stroom.
Laar: WNT: open plek in een bos. Open plein in een dorp.
Melkbocht: WBD: met staketsel omgeven ruimte in een hoek van de weide, waarin men het
vee drijft om te melken.
Polder: WBD: vruchtbaar perceel.
Schaarhout: de Bont: hout dat van tijd tot tijd gekapt werd.
Schans: WBD: (langwerpig) stuk grond, door grachten of wallen omgeven, dat vroeger als
schuilplaats heeft gediend.
Smeel: de Bont: met lange, ronde grashalmen (b.v. bunt) begroeid terrein.
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oude benamingen van velden en landbouwgronden etc.
Spie: de Bont: puntig toelopend stuk land.
Veld: WBD: akker.
WNT: (veel betekenissen !) oorspronkelijk onbebouwde grond. Afgescheiden stuk land.
Vlak onbebouwd akkerland. In het geval van heiveld, zou het dus zowel kunnen betekenen:
onbewerke heide, maar ook een in akkerland omgezet stuk heide!
Verloren kost: WNT: nutteloze uitgaven. Spottende bijnaam voor (dure) verdedigingswerken.
Heeft de naam betrekking op een akker, dan zou dit dus betekenen dat die, ondanks veel
inspanning toch weinig oplevert.
Vloeibeemd: WBD: laaggelegen weiland aangelegd met kunstmatige bevloeiing.
Vonder: WNT: smalle, voor voetgangers bestemde overgang over een sloot of gracht,
bestaande uit een plank of houten bruggetje, al dan niet voorzien van een leuning.
Voort / voorde: WNT: doorwaadbare plaats in een stroom.
Watering: zie vloeibeemd.
Werske / worske: de Bont: wersele / dwersfelt: veld dat dwars op enkele andere ligt.
Wijer / wouwer: de Bont: vijver.
Zandhorst: zie horst.
Zonk: WBD: laagte in akker of weiland.
Bronnen:
de Bont: Dialekt van Kempenland
WBD: woordenboek van de Brabantse dialecten, dr. A. Weijnen e.a.
WNT: woordenboek der Nederlands taal.
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