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Woord Vooraf 
 
Het schrijven van een toponymische dorpsmonografie is een zeer boeiende activiteit, waarbij veel 

komt kijken. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die mij op één of andere 

manier gesteund heeft bij het schrijven van dit werk, te bedanken. Eerst en vooral, wil ik mijn 

promotor, Prof. Dr. Magda Devos, danken voor het enthousiasme dat ze steeds weer aan de dag legde 

en al de wijsheden die ze met mij wilde delen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Dhr. Alex Dierick, 

die mij de toestemming gaf om met zijn enorme toponiemenverzameling aan de slag te gaan, en dr. 

Luc van Durme, die de citaten uit het cohier van de 5e penning te mijner beschikking stelde.  

Een niet zo eenvoudig onderdeel van dit werk was het lokaliseren van de toponiemen. Hiervoor ging 

ik op zoek naar zo veel mogelijk oude kaarten. Nico Van Campenhout, stadsarchivaris van Lokeren, 

en Dhr. Van der Gucht, voorzitter van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 

schrokken er nooit voor terug om alle kaarten van Lokeren boven te halen, wanneer ik langskwam. 

Daarnaast moet ik Walter Elias bedanken want hij slaagde erin om die bewuste kaarten op een zuivere 

manier te fotograferen, iets waar ik met mijn digitaal fototoestel niet in was geslaagd. Zonder de hulp 

van Herman Polfliet was het me nooit gelukt om een digitale versie van de Popp-kaarten te krijgen.  

Mijn dank gaat ook uit naar de bibliothecaresse van de bibliotheek Nederlandse Taalkunde, Valérie 

Bouckaert, voor wie geen enkele vraag te veel is, en de technica, Rieke Willems, die mijn Popp-

kaarten op een prachtige manier bewerkte. Het personeel van de Bibliotheca Wasiana en de 

bibliotheek van Sint-Niklaas hebben mij eveneens veel vooruit geholpen bij mijn zoekwerk. 

Verder wil ik een aantal vrienden bedanken die steeds naar mijn gezeur wilden luisteren en zorgden 

voor de nodige ontspanning: Evelien Corveleyn, Shanna Thierens, Virginie Depuydt, Marlies 

Coorevits, Bo Cherlet, Sandra De Smet en Evelyne Baeten. 

Maar mijn grootste dank gaat uit naar mijn ouders, grootouders en drie zussen, Inge, Ellen en Ilse, die 

tot vervelens toe moesten luisteren naar verklaringen van plaatsnamen en bijna een jaar lang 

geconfronteerd werden met kaarten van Lokeren, die over het hele huis verspreid lagen.  
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Inleiding  

Motivatie 

Tot vorig jaar was Lokeren voor mij weinig meer dan een halte wanneer ik met de trein naar Gent 

spoorde. Dit veranderde drastisch vanaf het moment dat ik besliste om een scriptie te schrijven over 

microtoponymie. Sinds de taalkundecolleges uit eerste bachelor, waarin heel kort iets werd gezegd 

over toponiemen, was ik gefascineerd door plaatsnamen. Ik vond het intrigerend om te zien hoe achter 

deze eigennamen die we dagelijks gebruiken vaak een hele betekenisgeschiedenis en –evolutie 

schuilgaat. 

Aanvankelijk hoopte ik een onderzoek te doen over Sint-Niklase toponiemen. Er bleek over die stad 

echter al een toponymische monografie te bestaan, in de vorm van een Leuvense 

licentiaatsverhandeling.  

Niet lang daarna stelde Prof. Dr. Devos een alternatief voor. Er bevond zich in de bibliotheek van 

Nederlandse Taalkunde namelijk een archief van Lokerse toponiemen, die in de loop van vele jaren in 

verschillende archiefdepots werden verzameld door Dhr. A. Dierick, geschied- en heemkundige te 

Lokeren en bestuurslid van de plaatselijke heemkundige kring De Souvereinen. Het is dit materiaal dat 

de basis vormt van deze scriptie. 

 

Toen ik aanving met mijn onderzoek realiseerde ik mij meteen dat een toponymische studie veel meer 

inhoudt dan louter plaatsnamen verklaren. Alvorens ik kon beginnen, moest ik mij immers verdiepen 

in de geschiedenis van Lokeren. Het werk van De Potter-Broeckaert De Geschiedenis van Lokeren en 

tijdschriften van de lokale heem- en oudheidkundige kringen, De Souvereinen en de Annalen van de 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, bleken zeer interessante bronnen te zijn. 

De informatie die ik in deze werken vond, was niet enkel nuttig voor mijn scriptie, maar bleek ook 

interessant om stille momenten tijdens familiefeesten op te vullen en lastige kinderen tijdens het 

babysitten stil te krijgen (“Wist je dat er vroeger een heks in deze straat woonde?”).  

Om een beter inzicht te krijgen in het middeleeuwse landschap en de nederzettingsstructuren, volgde 

ik het vak “Historische Geografie” bij Prof. Dr. E. Thoen. Hij leerde ons hoe we in het huidige 

landschap nog steeds sporen terugvinden van middeleeuwse structuren zoals driesgehuchten en 

kouters. Na het volgen van deze lessenreeks, kijk ik met andere ogen naar het Vlaamse landschap.  

 

In de toponymie komen takken van verschillende taalkundige en niet-taalkundige wetenschappen 

samen. Het is deze interdisciplinariteit die het schrijven van een toponymische dorpsmonografie tot 

een verrijkende ervaring maakt. 
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Historische en geografische schets van Lokeren 
Wie een toponymische monografie wil samenstellen dient op de hoogte te zijn van de geschiedenis 

van de bewuste gemeente. Ook kennis van de geografie van het onderzoeksgebied is nodig, want 

inzicht in de structuur van het landschap kan de toponymist al een heel eind op weg helpen. In de 

volgende paragrafen, geef ik een aantal krachtlijnen weer uit de geschiedenis van Lokeren en beschrijf 

ik kort het aardrijkskundig profiel van de stad. 

Historische schets 

Het oorspronkelijke dorp Lokeren werd gesticht op de rechteroever van de Durme. De eerste 

schriftelijke vermeldingen van de plaats Lokeren dateren van 1154. Toch leveren archeologische 

vondsten, waaronder Romeinse penningen, het bewijs dat de Durmeboorden al in een vroeger tijdvak 

bewoond werden (Van Campenhout 2003: 170).  

 

Vanaf de middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw behoorde het grondgebied van Lokeren tot het 

volle bezit van de graaf van Vlaanderen. Een aantal delen van de gemeente werden echter door de 

graaf in leen gegeven aan machtige grondbezitters zoals de heren van Beveren, de heren van Herzele 

en de heren van Kokelberge. 

Een belangrijke gebeurtenis in de 13e eeuw was de vestiging van het cisterciënzerinnenklooster op 

Oudenbos. De zusters van het klooster leidden tijdens de daaropvolgende periode grote 

ontginningsactiviteiten  op gronden in de omgeving van het klooster. Die landerijen bleven tot aan het 

einde van het ancien régime in handen van de zusters. Ook andere religieuze instellingen, waaronder 

de Baudelo-abdij (Klein-Sinaai), de abdij van Drongen (nabij Gent) en het klooster Ter Hagen (nabij 

Zuiddorpe) waren tijdens de volle middeleeuwen actief op Lokers grondgebied. Ze slaagden er na 

grote inspanningen in om de vele heide-, bos- en moerasgebieden in Lokeren grotendeels in 

cultuurland om te zetten. 

Gedurende de 16e eeuw groeide Lokeren uit tot een regionaal centrum “met een aantal 

dienstverlenende bedrijven en een expansieve textielsector” (Van Campenhout 2003: 171). Het 

hoogtepunt van deze bloei volgde op de toestemming van Karel V om vanaf 1555 een wekelijkse 

markt te organiseren. 

Op het einde van de 16e eeuw, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, was het Waasland het decor van 

vele veldslagen en vechtpartijen tussen de troepen van Willem van Oranje en het Spaanse leger. Zoals 

elders in de zuidelijke Nederlanden kende het protestantisme ook in Lokeren veel aanhang. Talrijke 

Lokernaren maakten op het einde van de 16e eeuw deel uit van de immigratiestroom naar de 

noordelijke Nederlanden. Het gevolg van die (gedeeltelijke) ontvolking was dat veel 

landbouwgronden niet langer werden bewerkt, maar overwoekerd raakten door wilde vegetatie. Het is 

dan ook niet te verwonderen dat Lokeren in de 17e eeuw te kampen kreeg met een heuse wolvenplaag. 

Die periode vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente. Pas na 1700 is er weer 
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sprake van vooruitgang in Lokeren. Die was voornamelijk te danken aan de uitbouw van een nieuwe 

nijverheid, de hoedenfabricatie (Van Campenhout 2003: 171).  

Geografische schets 

Lokeren behoort tot de Vlaamse zandstreek, die van het Waasland tot de streek rond Diksmuide reikt. 

Het grootste deel van het Lokerse grondgebied is bedekt met fijnzandige dekzanden (Snacken: 222). 

Het noordoosten van Lokeren, meer bepaald het gebied dat zich uitstrekt van Bergendries tot voorbij 

de Molsbergen, maakt deel uit van een stuifzandrug (Snacken: 224). In de nabijheid van de Durme 

bestaat de bodem evenwel uit een vruchtbare mengeling van zand en klei. Deze inundatiegebieden zijn 

dan ook vruchtbaarder dan de hogere gronden, waar nog tot op het einde van de 19e eeuw 

voornamelijk sparrenbossen groeiden (De Potter-Broeckaert: 9). 

 

De Durme is de belangrijkste waterloop in Lokeren en wordt beschouwd als de historische levensader 

van de stad (Van Campenhout 2003: 173). De historische Durme ontsprong in het West-Vlaamse 

Beernem (Aalter: 61) en liep via het Meetjesland naar het land van Waas. Ter hoogte van Lokeren “is 

zij reeds 22 meter breed en drie meter diep” (De Potter-Broeckaert: 10). De rivier werd meerdere 

malen uitgediept en de scheepvaart “werd er te allen tijde levendig op onderhouden” (De Potter-

Broeckaert: 10). Over de Durme lag van oudsher een brug met de naam Lokerhoutbrug. In 1572 en 

1592 werd deze brug vernield door Dendermondse geuzen om de vijandelijke katholieke en Spaanse 

troepen te verhinderen de rivier over te steken (De Potter-Broeckaert: 11). Een tweede brug was de 

Heerbug die ter hoogte van de Heerbaan van Gent naar Antwerpen de Durme oversteekt. Naast de 

Durme was ook de Lede een belangrijke waterloop in Lokeren. 

Probleemstelling 

Het doel van een toponymische dorpsmonografie is het inventariseren en bestuderen van eigennamen 

waarmee de bewoners van het onderzoeksgebied verwijzen of verwezen naar landschappelijke 

fenomenen in hun (nabije) omgeving. In dit werk gaat de aandacht uit naar de Lokerse 

microtoponiemen zoals die werden teruggevonden in bronnen uit de periode 1570-1660.  

 

De studie van toponiemen is relevant voor verschillende wetenschappen.  

Aangezien veel toponiemen reeds in een vroeg taalstadium werden gevormd, bevatten ze vaak relicten 

of overblijfselen uit een oudere taalfase. Zo bevatten de toponiemen Zoersel en Zoenkerke (d.i. de 

oude dialectvorm van de West-Vlaamse plaatsnaam Zuienkerke) nog de oude West-Germaanse lange 

oe, die in het Nederlands al vroeg palataliseerde tot uu, en later in de centrale dialecten diftongeerde 

tot ui. Ook op het gebied van de morfologie zijn toponiemen belangrijke taalhistorische getuigen. Ze 

lichten ons in over het vroegere flexiesysteem en de woordvormingsregels die in het betreffende 

dialect werkzaam waren op het moment dat ze tot stand kwamen. Zo zien we in ons materiaal dat het 
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oude collectiefsuffix –t (uit Germaans –oth / -uth) erg productief is geweest bij de vorming van 

Lokerse plaatsnamen, bv. Elsten (meervoud van de bosnaam elst, uit de boomnaam els + 

collectiefsuffix –t), Biest (uit de plantnaam bies), Varentakker (met als eerste deel een –t-afleiding van 

de plantnaam varen), Blokt (uit blok in de betekenis ‘boomstam’ + -t), enz. Ten slotte bevatten 

toponiemen ook informatie over de historische woordenschat. Een woord als gaver bij voorbeeld, een 

oude moerasbenaming, is enkel langs toponymische weg overgeleverd. Uit onze toponiemen 

Gaverken, Gaverstraat en Gaverstraatje  blijkt dat dit woord ook ooit in Lokeren inheems was. 

Ook buiten de grenzen van de taalkundige wetenschappen, kunnen toponiemen informatiebronnen zijn. 

Onze kennis over de Romaans-Germaanse taalgrens en de germanisering van onze streken berust 

voornamelijk op het getuigenis van nederzettingsnamen (Devos 2000: 72). Microtoponiemen kunnen 

tevens informatie onthullen m.b.t. de agrarische geschiedenis, de nederzettingsgeschiedenis, de 

historische geografie en de mate en het tempo van de ontginningen in een bepaalde streek. De 

bepalende bestanddelen in terreinnamen vertellen de wetenschapper iets over welke gewassen men 

teelde, hoe percelen afgebakend werden enz., terwijl kernbestanddelen, zoals broek, hout en woestijn, 

verwijzen naar het terreintype van het oorspronkelijke natuurland (Devos 2000: 73). 

 

Werkwijze 

Materiaalverzameling en glossarium 

De toponiemen die in het glossarium werden verzameld, zijn afkomstig uit vijf verschillende bronnen: 

het Cohier van de 10e penning (1571), het Cohier van de 5e penning (1577), de cohieren of landboeken 

van de verschillende Lokerse wijken uit 1656, de Staten van Goed (1584-1658) en de Metynghe van 

het Clooster van Nieuwenbossche (1617). 

 

De attestaties uit het Cohier van de 10e penning werden opgetekend door dr. Luc van Durme. De 

toponiemen uit het Cohier van de 5e penning en de landboeken werden geëxcerpeerd door Dhr. Alex 

Dierick. Penningcohieren zijn lijsten op basis waarvan de heer belastingen hief. De 5e en 10e penning 

waren belastingen waarbij de gebruiker van een bepaald goed respectievelijk 20% en 10% van zijn 

opbrengst of vermogen moest afstaan aan de eigenaar. 

De plaatsnamen uit de Staten van Goed werden eveneens verzameld door Dhr. Dierick. Een ‘staat van 

goed’ was een inventaris van de roerende en onroerende bezittingen alsook van de schulden van een 

persoon die overleden was. Op basis van deze lijst werden de eigendommen van de overledene 

verdeeld onder de erfgenamen (Verstegen 1982: 20). 

Ten slotte gebruikte ik het artikel “Een toponymische beschrijving te Lokeren in 1617” van Verstegen 

(1956), waarin hij de Metynghe van het Clooster van Nieuwenbossche opneemt. De Metynghe werden 

opgetekend door een landmeter, A. Kips, in opdracht van de toenmalige abdis van het klooster. In het 
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document vinden we naast de grootte en pachters van de gronden, ook de namen van de verschillende 

percelen terug. Deze toponiemen heb ik eveneens opgenomen in het glossarium. 

 

De toponiemen uit de verschillende bronnen werden verwerkt in een glossarium (zie bijlage). Alle 

trefwoorden werden aangepast aan de huidige spelling en alfabetisch gerangschikt. Bij elke ingang 

staan de citaten en hun vindplaats in chronologische volgorde vermeld. 

 

Werkelijkheidscategorieën 

In een tweede fase werden de toponiemen onderverdeeld volgens de zakelijke of buitentalige referent 

waarnaar ze verwijzen, bv. wijknamen, huisnamen, straatnamen, terreinnamen enz. In veel van de 

bronnenexcerpten vinden we informatie over de werkelijkheid die door een toponiem wordt benoemd. 

Als we bv. lezen “een meers genaamd X”, mogen we ervan uitgaan dat het toponiem X op het moment 

dat het in die bron werd opgetekend, betrekking had op grasland.  

Ons materiaal bevat echter ook heel wat citaten waar dergelijke informatie ontbreekt. Vaak bestaat het 

excerpt uit niet meer dan de naam zelf, eventueel vergezeld van een lidwoord en/of een voorzetsel.  

Toponiemen waarvan de landschappelijke aard niet blijkt uit de bronnenexcerpten, werden 

gerubriceerd op grond van de betekenis van hun kernbestanddeel. Zo heb ik het toponiem 

Karrebroekbos, dat we enkel in het citaat “den kerrebrouck bosch” terugvinden, ondergebracht in de 

rubriek bosnamen.  

 

Benoemingsmotieven 

Mensen bedenken geen willekeurige namen voor een landschappelijk verschijnsel, maar laten zich 

inspireren door een bijzondere eigenschap ervan. Zo’n kenmerk vormt dan het benoemingsmotief 

(Devos 1995: 8). 

Binnen de verschillende werkelijkeidscategorieën hebben we de toponiemen verder ingedeeld naar 

benoeminsmotieven. Het aantal mogelijke motieven is uiteraard zeer groot, maar toch zijn er enkele 

die in ongeveer elke werkelijkheidsrubriek terugkeren: de ligging, de eigenaar of pachter, de vorm en 

de grootte. Vaak is het benoemingsmotief aan de grondslag van een toponiem niet eenduidig vast te 

stellen. De Kraaienakker kan genoemd zijn naar de opvallende aanwezigheid van de vogel op of rond 

de akker, maar ook naar de eigenaar, ene De Craey. Dergelijke namen werden ondergebracht in de 

aparte categorie “benoemingsmotief onzeker”. 
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Verklaren 

Voor de (etymologische) verklaring van de toponiemen kon ik een beroep doen op een uitgebreide 

verzameling monografieën, typologieën en (historische of etymologische) woordenboeken. Ik heb 

vooral gebruik gemaakt van Het Waasch Idioticon (A. Joos), het Woordenboek der Nederlandse Taal 

(WNT), het Middelnederlands Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Vlaamse Dialecten 

(WVD). Daarnaast waren het tijdschrift Naamkunde en de reeks Meetjeslandse Toponiemen, waaruit 

ik mijn inspiratie putte voor de structuur van dit werk, belangrijke hulpmiddelen. Ook van de 

bibliografische scripties van Hoedemakers en Van de Putte, die het toponymische werk van 

respectievelijk Gysseling en Lindemans toegankelijker maakten, heb ik ruim gebruik gemaakt. 

 

Lokaliseren 

Om de ligging van de toponiemen te bepalen hebben we gebruik gemaakt van verschillende gegevens. 

In de eerste plaats verschaften onze bronnen soms zelf informatie over de ligging van een toponiem. 

Zo vertellen verschillende excerpten ons dat het perceel met de naam Kakelberg in het zuiden grenst 

aan de Rolandstraat en in het oosten aan de Spiegelstraat. Hierdoor kan dit akkerland vrij precies 

gelokaliseerd worden. In veel gevallen echter bevatten de excerpten geen enkele lokaliserende 

aanduiding. Daarom heb ik voor de lokalisatie van de Lokerse toponiemen ook gebruik gemaakt van 

een aantal reeds bestaande kaarten, nl. de Caerte ofte disscriptie figuratie ghestelt op den corten voet 

van de prochie Lokeren aldus gecarteerd ende gemeten met de gendtsche landroede door Philippus 

Jacobus Benthuys (1742 en hertekend in 1972), de Popp-kaart, de Plattegrond van Lokeren en 

Daknam (met een groot aantal toponiemen) die ontworpen werd door Dr. P. Eduard Fraussen in 1934 

en de detailkaart van de wijk Oudenbos uit het hierboven reeds aangehaalde artikel van Verstegen 

(1956).  

Bovendien had ik de beschikking over een kopie van de Popp-kaart waarop A. Dierick een groot 

aantal toponiemen aan de hand van notariële gegevens uit de 19e eeuw lokaliseerde. Voor zover het 

toponiemen uit onze verzameling betreft, hebben we Diericks lokaliseringen op onze kaart 

overgenomen. Ik besef dat deze methode niet geheel waterdicht is. In principe kun je er nooit zeker 

van zijn dat een toponiem uit een 19e eeuwse bron naar dezelfde werkelijkheid verwijst als een 

gelijkluidend toponiem uit de 16e of de 17e eeuw. Dat geldt zeker voor toponiemen die gevormd zijn 

uit woorden die in het appellatieve lexicon van het Lokerse dialect bleven voortleven, soms tot 

vandaag. Een tarweakker uit de 19e eeuw ligt niet noodzakelijk op dezelfde plaats als de 16e eeuwse 

tarweakker. Wanneer toponiemen gevormd zijn uit elementen die als soortnaam tot in de 19e eeuw zijn 

blijven bestaan, bv. tarwe en akker, kan de naam tarweakker immers telkens opnieuw ontstaan als 

benaming voor een perceel dat voldoet aan de beschrijving ‘perceel akkerland waarop men tarwe 

aanplant’.  
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Wanneer het daarentegen gaat om toponiemen waarvan de bestanddelen al eeuwenlang uit het 

dagelijks taalgebruik zijn verdwenen, zoals namen op schoot, donk, moer enz., mogen we 

veronderstellen dat het om echte oude namen gaat die niet na de 16e of 17e eeuw konden ontstaan. 

Wanneer dergelijke toponiemen zowel voorkomen in mijn attestaties als in de notariële archieven, is 

de kans zeer groot dat hun ligging in de 19e eeuw nog altijd ongeveer dezelfde is als in de 16e-17e 

eeuw.  
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Verklaring van de belangrijkste plaatsnamen 

1. DE NAAM LOKEREN 

Over de oorsprong van de naam Lokeren zijn al heel wat theorieën ontwikkeld, de ene al wat 

geloofwaardiger dan de andere. Een eerste theorie, die door de Potter en Broeckaert wordt vermeld, is 

afkomstig van de schrijver van een Lokerse kroniek1

Een grotere groep schrijvers, waaronder De Smet, Willems en Raepsaet, zien in de plaatsnaam het 

element luken ‘(in)sluiten, toedoen’ (in De Potter-Broeckaert: 2). Zo zou lokeren verwijzen naar een 

afgesloten plaats. Raepsaet koppelt deze verklaring aan de landschappelijke werkelijkheid in de 

middeleeuwen. Toen was Lokeren immers ingesloten tussen de Durme en een bosgebied met wilde 

dieren (1862: 53). De Potter en Broeckaert sluiten zich, met de nodige reserves en bij gebrek aan een 

betere verklaring, aan bij deze hypothese (3). Recenter toponymisch onderzoek van Gysseling heeft 

echter geleid tot een meer wetenschappelijk verantwoorde interpretatie van het toponiem Lokeren.  

. De kroniekschrijver is ervan overtuigd dat de 

plaatsnaam Lokeren afgeleid is uit het werkwoord lokken ‘uitlokken, aantrekken’: “Wij spreken 

bijzonderlijk van onze geboorteplaets, dat lieve, zoet en aengename Lokeren, hetwelk men regt wel 

behoorde Lokeren geheeten te worden, door zijne aengename en lokende situatie” (geciteerd in 

Raepsaet 1862: 53). Deze verklaring is echter even onwaarschijnlijk als die van een aantal andere 

amateur-naamkundigen die in lokeren een verwijzing zien naar de Germaanse god Loki of zelfs de 

Griekse god Locren. Van beide goden wordt immers beweerd dat ze een stad stichtten, die bekend 

staat onder de naam Locri (De Potter-Broeckaert: 3).  

Volgens Gysseling is Lokeren in oorsprong een waternaam, die later overging op de daar gestichte 

nederzetting. Het is een afleiding van het Indo-Europees grondwoord leuk, dat ‘helder, glanzend’ zou 

hebben betekend en het prehistorische hydronymische suffix arna, dat oorspronkelijk waarschijnlijk 

gewoon ‘water’ betekende (Gysseling 1978: 3). Het probleem is dat er van een hydroniem Lokeren 

geen spoor terug te vinden is, noch in de tegenwoordige naamgeving, noch in middeleeuwse 

documenten. De vraag is dan met welke waterloop we dat “heldere water” kunnen identificeren. Dat 

leuk-arna een andere waterloop dan de Durme aanduidde, is weinig waarschijnlijk. Waternamen die 

overgaan op nederzettingen noemen doorgaans de belangrijkste waterloop in de betreffende lokaliteit. 

De belangrijkste waterloop in Lokeren, de waterloop waaraan zich dus de nederzetting heeft 

ontwikkeld, was meer dan waarschijnlijk de Durme. Maar deze laatste heette in de voorhistorische 

tijden al Durme want dormia is (net als leuk-arna) een voorhistorische naam (Gysseling 1978: 2). We 

hebben geen enkele feitelijke indicatie dat de Durme ooit leuk-arna (> lokeren) werd genoemd. De 

verklaring van Gysseling is dus taalkundig aannemelijk, maar er is geen historische bevestiging voor 

te vinden. 

 
                                                 
1 Het gaat om een kroniek die opgesteld werd door een zekere Nicolaas De Smet, Pieter de Clercq en Jacob 
Boone. Wie van de drie schrijvers een poging gedaan heeft tot het verklaren van de plaatsnaam, is niet duidelijk. 
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2. FEODALE STRUCTUREN 

Er is reeds op gewezen dat het Lokerse grondgebied deel uitmaakte van de bezittingen van de Graaf 

van Vlaanderen, maar dat bepaalde delen van Lokeren behoorden tot een aparte heerlijkheid. In dit 

hoofdstuk geven we kort weer over welke heerlijkheden het gaat. 

 

BEVERSE  

 

Een deel van Lokeren was afhankelijk van de heren van Beveren. Dit gebied wordt in de attestaties 

steevast het Beverse genoemd. De Beverse heren hadden ook elders bezittingen, o.a. in Sint-Niklaas, 

Waasmunster en Kalloo. In een artikelenreeks over deze heerlijkheid “Het Beverse in Lokeren” geeft 

Dierick een overzicht van de gronden die tot het Beverse behoren. “Het grondgebied van het Beverse 

was geen aaneengesloten geheel, maar lag verspreid over een aantal enclaves” (Dierick 1980: 108). 

Deze kunnen voornamelijk gesitueerd worden in het Dorpscentrum en op Bokslaar (Dierick 1980: 

108).  

Het Beverse was een afzonderlijk bestuurd geheel. De heer van Beveren had in Lokeren een 

bijzondere vierschaar opgericht die bestond uit een baljuw, griffier en zeven schepenen (De Potter-

Broeckaert: 95). Een ander voorbeeld van de juridische onafhankelijkheid van het Beverse, was de 

schandpaal van de heerlijkheid op het Zand (Dierick 1980: 108). In sommige kwesties moesten de 

Lokerse schepenen een beroep doen op en samenwerken met hun Beverse collega’s. Dit leidde op tijd 

en stond tot de nodige conflicten tussen beide partijen.  

In 1792 werd een nieuwe magistraat verkozen voor het hele Lokerse grondgebied. Hierdoor werd het 

bestaan van het Beverse ongedaan gemaakt (Dierick 1980: 108). 

 

DRONGENSE  

 

In de attestaties wordt verwezen naar het Drongengoed, het Drongense of gewoonweg naar Drongen. 

Het gaat hier om een gebied in het uiterste westen van Lokeren nabij de grens met Zeveneken. De 

naam van de huidige Drongenstraat verwijst nog naar dit gebied. Volgens Dierick (1987: 14) behoorde 

deze regio toe aan de abdij van Drongen bij Gent.  

In 1136 stichtte Iwein van Aalst, de Graaf van Aalst, tevens Heer van Waas, Drongen en Liedekerke, 

een abdij voor kanunniken in Zalegem (op grondgebied van het huidige Vrasene) (Buntinx 1971: I). 

Twee jaar later verhuisden de abdij en haar inwoners naar Drongen. “Vóór de oprichting van deze 

abdij bestond er te Drongen reeds een kapittel voor kanunniken”, dat in de 10e eeuw een grote bloei 

kende, maar daarna in verval raakte (Buntinx 1971: I). De Drongense kanunniken moesten daarom 

plaats maken voor de kloosterlingen uit Zalegem. Tijdens de Beeldenstorm werd de abdij geplunderd 

waardoor de monniken zich moesten terugtrekken in Gent. De landerijen werden bezit van Willem de 



 12 

Zwijger (Buntinx 1971: II). In de 17e eeuw werd de abdij weer opgebouwd. Ze bestaat nog steeds en 

doet nu dienst als rusthuis voor de paters jezuïeten en deels als cultureel centrum. 

 

HERZELE  

 

Herzele komt niet voor als toponiem in ons bestand, maar er wordt wel regelmatig melding gemaakt 

van een perceel dat paalt aan de Heer van Hersele. Deze leenheer van de graaf van Vlaanderen had 

naast bezittingen op Lokers gebied ook nog gronden op Tereken (Sint-Niklaas) en Waasmunster. Het 

goed van de heer lag, net zoals dat van de heer van Beveren, versnipperd over Lokeren. Verstegen 

geeft in zijn artikel over deze heerlijkheid een summier overzicht van de bezittingen die o.a. gelegen 

waren op het Naastveld, Lokerkouter, Bokslaarkouter, de Torenstraat en op Bergendries (1986: 86-88). 

 

HOEK  

 

In onze attestaties wordt een aantal malen verwezen naar een landerijencomplex inden houck, dat 

gesitueerd kan worden in de omgeving van de Molsbergen en het Molsbroek. Volgens De Potter en 

Broeckaert gaat het hier om een heerlijkheid in de Houck of ten Hoeke, die ongeveer 37 bunder groot 

was en afhankelijk van het leenhof te Koudenburg (104). Uit historische documenten blijkt dat de 

boeren die landen op deze heerlijkheid in pacht hadden, jaarlijks de helft van hun opbrengst aan de 

heer moesten betalen (De Potter-Broeckaert: 104-105). 

 

KOKELBERG  

 

De heerlijkheid van Kokelberge was een leen van de graaf van Vlaanderen en behoorde tot de oudsten 

van het Waasland. Uit de titel van een register uit de 18e eeuw blijkt hoe uitgestrekt deze heerlijkheid 

moet zijn geweest: “Heerelijcken Leen en Rente boeck van de Heerelijckhede van Cockelberghe 

geinclaveert binnen de prochie van Lokeren, Dackenam, Waesmunster, Wondelghem, Themsche, Ste 

Nicolaes hooghcamere, te Braeke etc.” De Lokerse gronden die tot deze heerlijkheid behoorden, lagen 

grotendeels geconcentreerd in de Builaars en aan de Lokerhoutbrug. Verder noemt het renteboek nog 

landerijen die verspreid lagen op Wetervelde, Puttenen, Staakte en Bergendries (Verstegen 1985: 90-

95). 
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3. WIJKEN EN GEHUCHTEN 

 

BERGENDRIES  

 

De wijk Bergendries bevindt zich in het uiterste noorden van Lokeren en strekt zich uit ten 

(noord)oosten van Daknam. In het (zuid)oosten grenst Bergendries aan de wijk Rozen. 

 

Voor een uitvoerige bespreking van het grondwoord dries, verwijs ik naar de verklaring van algemene 

bestanddelen in terreinnamen. De voorbepaling berg werd afgeleid uit het Germaanse berga en is een 

zeer courante hoogtenaam in Vlaanderen (Gysseling 1956: 6). De dries die zijn naam aan deze wijk 

gaf, was hoger gelegen of bevond zich in de nabijheid van een hoogte. 

Op de wijk Bergendries zijn er wel degelijk een aantal (geringe) hoogten te onderscheiden. De 

bekendste is waarschijnlijk de Kop, de plaats waar nu de Kopkapel staat. Van Vlierberghe (1936: 8) 

schrijft dat de wijk Bergendries in zijn geheel soms ook wel den Kop werd genoemd.  

 

BOKSLAAR  

 

Het gebied ten zuiden van de huidige Beekstraat (vroeger Kouterstraat), inclusief de wijk Spoele. Van 

deze laatste wijk was op het moment dat ons bronnenmateriaal tot stand kwam nog geen sprake. Wel 

wordt een hofstede met de naam Spoelke vermeld, die vermoedelijk aan de basis ligt van de huidige 

wijknaam maar die volgens onze attestaties nog deel uitmaakt van Bokslaar. 

 

Bokslaar is een laar-naam. Een laar is een onbebouwde grond in een moerassig, bebost of woest 

gebied, waar bewoners vee konden laten grazen, hout hakken enz. (Zomergem: 19, zie ook algemene 

bestanddelen in terreinnamen). Laar-namen komen in het Waasland vaak voor in samenstellingen met 

namen van dieren (Gysseling 1956: 4). De voorbepaling boks- verwijst volgens Gysseling (1956: 4) 

naar de reebok. Op deze laar werden vermoedelijk geregeld grazende reebokken gesignaleerd. 

 

BOSCHOOT  

 

De naam van deze wijk is blijkbaar verloren gegaan. Vermoedelijk bevond dit gebied zich rond de 

huidige Boogscheutstraat, die op de kaart van Popp nog Boogenschootstraat heet. De naam boschoot is 

volksetymologisch vervormd tot een doorzichtiger toponiem, boogscheut. 

 

De naam lijkt op het eerste zicht vrij duister. Gysseling (1956: 6) vond in zijn uitgebreide 

materiaalverzameling echter een attestatie uit 1349 die licht kan werpen op de zaak: “in den 
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Boudescoet” (Eksaarde). Boude betekent ‘koen, zonder vrees’, maar in de toponymie, vermoedt 

Gysseling, komt het woord voor om te verwijzen naar slechte gronden (1956: 6). 

 

EVERSLAAR  

 

Deze wijk aan de grens met Overmere-Berlare, grenst in het noorden aan Naastveld. Het gebied strekt 

zich uit van de Rolandstraat en het Moststraatje tot het Hulsdonkencomplex. 

 

Ook deze wijk werd genoemd naar een laar (zie Bokslaar), meer bepaald een laar waar evers geregeld 

voorkwamen (Gysseling 1956: 4). 

 

HEERBRUGGE  

 

De wijk Heerbrugge strekte zich uit ten noorden van de dorpskern in de streek rond de Heerweg van 

Gent naar Antwerpen. Het gebied strekt zich uit tot aan de huidige Molenakkers en de wijken Puttenen 

en Werkstede. 

 

Deze wijk heeft zijn naam geërfd van de opvallende Heerbrug over de Durme. De voorbepaling heer 

heeft de brug vermoedelijk te danken aan het feit dat ze de twee stukken heerweg aan weerszijden van 

de rivier met elkaar verbindt. Heer kan overigens op twee verschillende stammen teruggaan. Enerzijds 

is het afgeleid uit het Germaanse harja ‘leger’. Anderzijds kan heer ook gebruikt worden in de 

betekenis van ‘heerser, machtshebber’ (Zomergem: 51). Welke van de twee opties hier geldt, is niet 

duidelijk. Wel weten we dat de term heerstraat vanaf de middeleeuwen gebruikt werd om te refereren 

naar alle grote (soms verharde) wegen die twee grote steden met elkaar verbonden (Oostwinkel en 

Ronsele: 71). In dit geval gaat het om de route die van Gent naar Antwerpen leidt. 

 

HEIENDE   

 

Het Heiende bevindt zich aan het kruispunt van de Heiendestraat en de Gaverstraat. De wijk grenst in 

het westen aan Oudenbos en in het zuiden aan Overmere. 

 

De voorbepaling hei(de) wijst op de aanwezigheid van typische heidevegetatie, waaronder heidekruid, 

in dit gebied. In de periode dat onze materialenverzameling tot stand kwam, waren de heidegebieden 

op deze wijk, een aantal uitzonderingen niet te na gesproken, echter al gecultiveerd en deden ze dienst 

als akker- of grasland (zie algemene bestanddelen terreinnamen). 
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Het tweede element -ende, een variant van einde, verwijst naar de specifieke ligging van dit gebied 

t.o.v. de dorpskern. De wijk ligt namelijk verder van het centrum, in een uithoek van de gemeente of 

op het uiteinde van Lokeren (Marynissen 1988: 172) 

 

HILLAAR  

 

Het territorium van deze wijk, die zich uitstrekt ten westen van het dorpscentrum, wordt in het 

noorden afgebakend door de rivier de Lede. In het zuiden en het zuidwesten grenst Hillaar aan de 

wijken Naastveld en Heiende. 

  

Hillaar is, net als Everslaar en Bokslaar, een laar-naam. Het grote aantal gehuchtnamen met laar wijst 

erop dat deze open plekken in bebost, moerassig of woest gebied vaak bewoningskernen waren van 

waaruit men de rest van de (woeste) omgeving kon cultiveren (Verhulst 1995: 139).  

De voorbepaling, hil, is een hoogtenaam die teruggaat op dezelfde voorouder als het Engelse hill 

‘heuvel’ (Zomergem: 133). Met deze term kan zelfs het geringste hoogteverschil aangeduid worden 

(zie algemene bestanddelen hoogtenamen). Deze laar was dus gelegen op een hoogte. 

 

HUL 

 

Hul was een kleine bewoningskern in het uiterste westen van Lokeren aan de Nieuwpoortstraat. Hier 

bevond zich ook een hofstede met de naam Hul.  

Hul, een variant van hil, duidt een hoogte aan (zie algemene bestanddelen hoogtenamen en Hillaar). 

 

LOKERHOUTE  

 

Volgens Verstegen was Lokerhoute een gebied over de Lokerhoutebrug (nu Oude Brug) op de wijk 

Rozen (1985: 91). De heerlijkheid van Kokelberge had hier onder meer bezittingen. Waarschijnlijk 

gaat het om een deelgebied van Rozen aan de huidige Oude Bruglaan, de begraafplaats en de 

Vogelwijk (Pieters 2000: 82). 

 

Hout, afgeleid uit het Germaanse hulta (Gysseling 1960: 155), was in de middeleeuwen de gewone 

naam om hoogstammige bossen aan te duiden. Het Lokerhout was dus een bosgebied dicht bij het 

centrum van Lokeren. Uit de attestaties blijkt dat dit bosgebied in de 16e eeuw grotendeels was 

gerooid om plaats te maken voor cultuurlanden en bewoning.  
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NAASTVELD  

 

Deze wijk bevindt zich aan de huidige Naastveldstraat en Sint-Jozefstraat. Het gebied ligt tussen de 

wijken Everslaar en Hillaar. 

 

Voor een gedetailleerde bespreking van veld, verwijs ik naar de algemene bestanddelen in 

terreinnamen. De voorbepaling wijst vermoedelijk op de relatieve ligging van de wijk. Het gaat hier 

om het adjectief of bijwoord, naast, dat afgeleid werd uit het adjectief/bijwoord naar en het 

superlatiefsuffix –st (WNT). De betekenis van naast is dan ‘dichtst(bij)’. Het woord is in die betekenis 

nog springlevend in het West-Vlaams, zoals in de zin: “Er zit daar een vogel op de naaste boom” (=op 

de boom die het dichtst bij de waarnemer staat). Wellicht was het (voormalige) veld waarnaar de wijk 

genoemd is, het dichtste bij het beschouwingspunt van de naamgevers gelegen.  

 

NIEUWPOORT  

 

Het territorium van deze wijk strekt zich uit in het westen van het Lokerse grondgebied, op de grens 

met Zeveneken. Het gebied ligt ten noorden van Oudenbos en de Hul en ten westen van Doorslaar en 

het Hoekheetcomplex. 

 

Poort is afgeleid uit het Latijnse portus ‘haven’ en betekent in de Vlaamse toponymie ‘stad’ 

(Gysseling 1981: 77). Het Lokerse Nieuwpoort is natuurlijk geen volwaardige stad maar veeleer een 

gehucht, wat ietwat vreemd aandoet. Vermoedelijk was deze bewoningskern in de ogen van de 

naamgevers relatief recent ontstaan. Opvallend is de ligging van deze wijk nabij Oudenbos. De twee 

voorbepalingen vormen hier een mooie tegenstelling. 

 

OEVER  

 

Deze wijk bevond zich in het uiterste oosten van Lokeren aan de grens met Zele. Het gebied wordt 

begrensd door de Durme in het noorden en de wijk Bokslaar, meer bepaald de huidige Zelebaan, in het 

westen. 

 

Waarom deze plaats zo genoemd werd, is vrij duidelijk. Het hele gebied bevindt zich op de 

rechteroever van de Durme. 
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OUDENAARDE  

 

Enkel onze vroegste attestaties (uit 1571 en 1577) vermelden een groter bewoond gebied met de naam 

Oudenaarde. Het toponiem is blijkbaar al vroeg verloren gegaan. Vermoedelijk was het een gebied op 

de wijk Rozen, maar het territorium kan niet exact gereconstrueerd en gelokaliseerd worden. 

Waarschijnlijk behoorde dit deel van Lokeren toe aan de heren van Oudenaarde. We hebben hier 

echter geen documenten over gevonden. Het is heel goed mogelijk dat deze heren hun Lokerse bezit 

op het einde van de 16e eeuw kwijt speelden en dat de naam vervolgens verloren ging. 

Een tweede mogelijkheid is dat Oudenaarde een autochtone Lokerse plaatsnaam is, gevormd uit het 

adjectief oud en het grondwoord aard, hier met datiefsuffix. Aanvankelijk, schrijft Gysseling (1978: 

21-22), verwees het grondwoord aard naar een gemene weide. Maar al snel evolueerde de betekenis 

van aard in Oost-Vlaamse dialecten naar ‘aanlegplaats’. In ons geval zou het dan gaan om een 

aanlegplaats aan de Durme. Omdat we voor deze theorie echter geen bewijzen hebben gevonden, lijkt 

de benoeming naar een bezitter uit de stad Oudenaarde waarschijnlijker. 

 

OUDENBOS   

 

Het territorium van deze wijk strekt zich uit in het westen van Lokeren, ten zuiden van de 

Nieuwpoortstraat tot en met de Kerrebroeken. In het oosten grenst Oudenbos aan de Spendestraat en 

de Vispoelen. 

 

Bos betekende aanvankelijk ‘struikgewas’ en werd vanaf de late middeleeuwen ook gebruikt ter 

aanduiding van een hoogstammig bos (Gysseling 1956: 7; zie ook algemene bestanddelen in 

terreinnamen). Oud wordt in dit toponiem niet zozeer gebruikt in de betekenis van ‘niet nieuw’ maar 

wel in de betekenis van ‘voormalig’. De wijk Oudenbos was dus aanvankelijk een bosgebied 

(eventueel gedenigreerd tot heide) dat later gerooid werd om er akkerland van te maken. Deze 

rooiingen werden geleid door het klooster van Nonnenbos dat later een naamsverandering onderging 

en Oudenbos werd. 

 

PUTTENEN  

 

Dit gebied strekt zich uit in het noorden van Lokeren in de hoek die gevormd wordt door de Gentdam 

en de Gentse Heerweg tot aan de Werkstede in het oosten. 

 

De vorm puttenen kan een dubbel meervoud zijn. Mogelijk werd het oorspronkelijke meervoud putten 

door metathesis vervormd tot putne. Doordat de meervoudsuitgang –n van de eindpositie verdween, 

voegde men er nog een –n aan toe (putnen). In de schrijftaal werd deze vorm als puttenen 
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weergegeven. De term put kan naar verschillende referenten verwijzen. Vijvers en poelen kregen soms 

een put-naam toebedeeld. Verder duidt het woord ook drinkputten aan voor het vee en waterputten 

waaruit drinkwater geput of opgepompt werd. Ook kan put verwijzen naar een kuil waar een of andere 

grondstof, bv. leem of mergel, werd opgedolven. Ten slotte kon vrijwel iedere bodeminzinking put 

genoemd worden (Zomergem: 141). Dat de wijk Puttenen in een put of dal gelegen zou zijn, kunnen 

we niet afleiden uit de reliëfkaarten van Lokeren en ook de meervoudsvorm lijkt een dergelijke 

hypothese tegen te spreken. Waarschijnlijker is dat het gebied gekenmerkt was door aanwezigheid van 

meerdere putten, waarvan we de precieze aard niet kennen. 

 

ROZEN  

 

De kern van deze wijk bevond zich aan het kruispunt van de Oude Heerweg naar Antwerpen en de 

huidige Rozenstraat. 

 

Het is vrij waarschijnlijk dat deze wijk genoemd is naar een drinkgelegenheid of afspanning met de 

naam Roze(n). De exacte ligging van deze herberg is niet bekend maar vermoedelijk bevond hij zich 

aan de Heerweg tussen Antwerpen en Gent. Herbergen zijn immers zeer vaak gelegen aan belangrijke 

verkeerswegen. De naam van de taverne verwijst naar de afbeelding van de bloem op het uithangbord 

(zie ook Roos). 

 

STAAKTE  

 

Deze wijk strekt zich uit ten noorden van de Lede, vanaf de Lange Stukken en Hoekheet tot aan de 

wijk Heerbrug. 

 

De wijknaam is afgeleid uit een grondwoord staak ‘in de grond gestoken paal’ en het collectiefsuffix –

t, dat in de toponymie weergeeft dat er op de genoemde locatie een veelheid van wat in het 

grondwoord genoemd wordt, te vinden is (Zomergem: 22). Volgens Mattheeuws en Devos verwijst 

staak in de Zomergemse gehuchtnaam Stoktevijver naar een constructie ter afdamming van die vijver 

of ter versteviging van zijn oevers (Zomergem: 22-23). Misschien geldt die verklaring ook voor ons 

toponiem en verwijst het naar een paalwerk aan de oever van de Lede. Het woord staak heeft echter 

nog meer betekenissen die in aanmerking komen voor de verklaring van onze plaatsnaam. Zo is het 

een courante benaming voor een grenspaal. Mogelijk stond er zo’n paal op het gehucht. Als deze 

verklaring klopt, had het suffix –t geen collectiviteitsbetekenis meer, maar was het al geëvolueerd naar 

een loutere markeerder van plaatsgebondenheid (Devos 2000: 76-77). Ten slotte betekende staak 

volgens het WNT ook ‘boomstam’. Op de plaats van het gehucht Staakte kan er zich vroeger een 

hoogstammig bos hebben bevonden. De afleiding zou dan morfologisch geheel analoog zijn met het 
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woord stokt, uit stok ‘boomstam’ en het collectiefsuffix –t, dat in de Vlaamse toponymie veel 

voorkomt ter aanduiding van een bos met opgaande bomen in tegenstelling tot een hakbos (zie Stokt). 

 

WERKSTEDE   

 

Deze wijk aan de Durme ligt ten noorden van Heerbrugge, grenst in het westen aan de huidige 

Molenakkers en in het oosten aan de Durme en Daknam. 

 

Stede is, net als ons huidige woord stad, afgeleid uit het Germaanse stadi ‘plaats of plek’ en verwijst 

voornamelijk naar bewoonde gebieden, in het bijzonder naar (kleinere) hoeven.  

In het Middelnederlands Woordenboek vinden we dat de samenstelling werkstede vaak gebruikt werd 

ter aanduiding van de werkplaats van een ambachtsman en zelfs een winkel. Vermoedelijk heeft er 

zich in dit gebied dus ooit een opmerkelijke werkplaats van een of andere ambachtsman bevonden. 

 

WETERVELD  

 

De precieze locatie van deze wijk blijft tot op heden een mysterie. We kunnen enkel bij benadering 

reconstrueren waar Wetervelde zich bevonden moet hebben. Verstegen omschrijft de ligging ervan als 

volgt: “de streek […] nabij Keersmaker, en wel van de twee zijden van de rijksweg [Gentse Steenweg 

of N70]” (1985: 90). 

 

Voor een uitgebreide verwijzing van het grondwoord veld, verwijs ik naar de algemene bestanddelen 

van de terreinnamen. In de oudste geschriften vinden we zowel de vorm weter als wetter terug 

(Verstegen 1985: 90). Indien wetter- de oorspronkelijke vorm was, zou de voorbepaling afgeleid 

kunnen zijn van het Germaanse hwata ‘scherp’ (Gysseling 1960: 1068). In dat geval wordt verwezen 

naar de bekachtige vorm van een (voormalig) veld op deze wijk.  

De vorm weter daarentegen is minder doorzichtig. Kempeneers (1983: 58) geeft aan dat weter soms 

voorkomt als variant van water. Deze hypothese is echter niet verdedigbaar voor ons toponiem omdat 

de vorm weter ‘water’ enkel geattesteerd is in het Oudfries (MNW). In sommige noordoostelijke 

dialecten van Nederland komt de vorm wetering voor, maar ook die is in de Vlaamse dialecten niet 

opgetekend, de gebruikelijke vorm is er watering. Dat weter in deze samenstelling verwijst naar water 

in de omgeving van het veld, kan bijgevolg uitgesloten worden. 

Net als Gysseling en Wyffels (1963: 120) moeten we besluiten dat de oorsprong en betekenis van het 

eerste element onduidelijk is. 
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ZEPE   

 

Dit gehucht bevond zich aan de kruising van de Hulsdongenstraat en de Sint-Jozefstraat.  

Zepe is een bijvorm van zijp, dat op zijn beurt een afleiding is van het Middelnederlandse sipelen uit 

een Indo-Europese vorm *seib ‘uitgieten, druppelen’ (Kempeneers 1993: 132). Zijp/zeep werd in de 

oudere taal gebruikt ter aanduiding van een door mensen gegraven afwateringssloot (WNT). Bij 

uitbreiding kon zeep/zijp in Vlaanderen ook verwijzen naar laag gelegen en vochtige landen (WNT). 

Het gehucht Zepe was dus genoemd naar de opmerkelijke aanwezigheid van waterzieke landerijen 

en/of naar een in de nabijheid gelegen kunstmatige waterloop.  
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4. LANDSCHAPPELIJKE COMPLEXEN 

 

In deze rubriek staan benamingen voor grotere gehelen, die verschillende terreincomponenten (kunnen) 

omvatten, maar die niet als wijken of gehuchten beschouwd kunnen worden omdat er geen sporen zijn 

van collectieve bewoning (Ursel: 22). Deze complexen worden vaak genoemd naar de voormalige 

aard (Builaars, Heide), naar gelijkaardige begroeiing (Braambeziën, Eepte) en dergelijke. 

De benoemde entiteiten zijn tevens groter dan één perceel. Uit de citaten blijkt dat “het toponiem de 

ruimere omgeving aanduidt waarbinnen een of ander stuk land wordt gesitueerd” (Zomergem: 26).  

Op basis van de gegevens uit de attestaties, werd duidelijk dat deze toponiemen in een aparte categorie 

thuishoren, los van de nederzettingsnamen en de terreinnamen. De grens met deze laatste categorie is 

echter niet altijd even scherp te trekken. 

 
AARSCHOOT/HAARSCHOOT   

 

Een complex op Heiende dat zich uitstrekt ten zuiden van de huidige Kalkenstraat en ten westen van 

de Heiendeweg. 

In onze verzameling komen ook de vormen Aasschoot en Aasschoten voor. Dit zijn ongetwijfeld 

varianten van aarschoot. In de plaatselijke uitspraak valt de s voor een r gemakkelijk weg: men zegt 

immers niet gers, maar ges voor gras, en niet kèèrse, maar kèèse voor kaars, enz. 

Het grondwoord van dit toponiem, schoot, is afgeleid uit de stam van het werkwoord schieten, dat 

‘zich snel voortbewegen, vooruitspringen’ betekent (Zomergem: 107). In de toponymie verwijst 

schoot naar “hogere grond uitspringend in moerassig terrein” (Gysseling 1956: 6).  

Het eerste deel, aar, is de Middelnederlandse benaming voor de arend, waaruit later de vormen aren 

en huidig AN arend zijn afgeleid (MNW i.v. aer). Ook Gysseling identificeert het element aar in de 

plaatsnaam Aarschot als teruggaand op de Germaanse vorm arnu ‘arend’ (1960:34). Aarschoot zou 

dan een gebied geweest zijn waar arenden frequent gesignaleerd werden. Schoot-namen worden wel 

vaker bepaald door dierennamen (Oostwinkel en Ronsele: 14), denken we maar aan Alkschoot in 

Eksaarde (naar de eland) en Paddeschoot in Sint-Niklaas (naar de pad, Gysseling 1956:6). Als we 

deze verklaring aannemen, is haarschoot een variant van de originele vorm met een hypercorrecte h. 

In de reeks Meetjeslandse toponiemen wordt echter nog een tweede verklaring voorgesteld. Het is 

immers mogelijk dat haarschoot de oudste vorm is waarbij haar teruggaat op een Germaans adjectief, 

dat ‘scherp’ betekent (Oostwinkel en Ronsele: 14). In dat geval verwijst Haarschoot naar de vorm van 

het stuk grond en is de variant aarschoot ontstaan door spontane h-deletie. Omdat we de 

oorspronkelijke vorm van de schoot niet konden reconstrueren, blijft het onzeker welke van de twee 

verklaringen de juiste is. 
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BEIKAM   

 

Dit complex op Heiende ligt ten zuiden van het huidige Bijkamstraatje. 

Het tweede element in het toponiem, kam, kan op twee manieren verklaard worden. Enerzijds verwees 

kam in de Vlaamse dialecten naar een brouwerij (MNW, WNT). Toponiemen met het element kam 

verwijzen vaak naar plaatsen die iets te maken hadden met een brouwerij. Mogelijk bevond er zich op 

dit complex een belangrijke brouwerij of had een brouwer er bezittingen. 

Anderzijds wijst Debrabandere (2003: 923) erop dat kam een variant is van kamp. Het woord kamp is 

afgeleid uit het Latijnse campus en betekende aanvankelijk ‘open, woeste vlakte’. De betekenis 

evolueerde echter tot een algemene benaming voor ‘akker’ (Gysseling 1978: 21). In Vlaanderen lijkt 

kamp vooral te verwijzen naar een door tuinen of hagen omheind stuk grond in het veld (Gysseling 

1978: 21). Als we de ligging van dit complex bekijken, moeten we tot de vaststelling komen dat deze 

verklaring heel goed mogelijk is. Het Beikam bevindt zich namelijk in het uiterste zuiden van Lokeren, 

op de grens met Overmere. Deze plaats was aanvankelijk een soort niemandsland, een open 

onontgonnen ruimte tussen twee dorpskernen. Mogelijk begon men dit land tijdens de volle 

middeleeuwen te ontginnen en heeft men stukken afgebakend voor persoonlijk gebruik die men dan 

aanduidde met een kam(p)-toponiem.  

De voorbepaling bei- is problematisch. In de historische en etymologische woordenboeken vinden we 

geen enkele zinnige verklaring terug voor het woord. De enige hypothese die we naar voren kunnen 

brengen is dat Bei ooit een familienaam was die in het Waasland voorkwam. We hebben echter geen 

sporen teruggevonden van een dergelijke naam in Debrabanderes Woordenboek van familienamen. 

Tegenwoordig blijkt Bei nog voor te komen in Wallonië (www.familienaam.be, 16 mei 2008). 

Aangezien we geen zekerheid hebben omtrent de betekenis van bei, kunnen we eveneens niet te weten 

komen welke verklaring van kam hier van toepassing is. 

 

BEISCHOOT   

 

Tegenwoordig draagt dit complex de naam Buischoot. Dit is een spelling die evenwel maar één keer 

voorkomt in een latere attestatie. Vandaar dat we uitgaan van bei- (zoals in het toponiem Beikam) als 

oorspronkelijke vorm van de voorbepaling. Het gebied strekt zich uit op Heiende tussen de 

Heiendestraat en het Bijkamstraatje.  

Het grondwoord schoot verwijst naar een hoger gelegen stuk grond in moerassig terrein of 

inundatiegebied (zie Aarschoot). De oorsprong en betekenis van het voorvoegsel bei- blijft een 

mysterie (zie Beikam). 

 

 

 

http://www.familienaam.be/�
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BERMT 1  

 

De Bermt was (is) een groot complex dat zich uitstrekt op Hillaar en Heiende aan weerszijden van de 

huidige Bormtestraat tot aan de Beerveldestraat. 

Berm en borm zijn bijvormen van het Middelnederlandse barm. Hiermee wordt verwezen naar een 

aarden ophoging of wal (MNW), die als perceelsbegrenzing of omheining werd opgeworpen. Het 

collectiefsuffix –t duidt een veelheid aan van wat in het grondwoord genoemd wordt (Zomergem: 22). 

Het gaat hier om een plaats waar zich meerdere bermen bevonden of waar meerdere percelen met een 

dergelijke ophoging waren afgebakend. 

 

BERMT 2   

 

Een tweede gebied dat deze naam draagt is ietwat kleiner dan het voorgaande. Het lag op de wijk 

Bokslaar ten oosten van het Bakkerstraatje. Ook de heerlijkheid van het Beverse had hier gronden 

(Dierick 1982: 47). De verklaring is natuurlijk dezelfde als die van Bermt 1.  

 

BRAAMBEZIEËN   

 

Een complex op Bergendries in de omgeving van de Heirlandstraat en de Braambessenstraat.  

Braambezie is een dialectische vorm van het woord braambes. De opvallende aanwezigheid van 

braamstruiken was hier duidelijke de inspiratiebron voor de naamgevers. Mogelijk was dit complex 

met braamstruiken omringd, maar denkbaar is ook dat er tijdens de braakperiode spontaan 

braamstruiken begonnen te groeien op de akkerlanden die deel uitmaakten van dit complex. 

 

BRANDEN   

 

Een gebied op Bokslaar dat in de omgeving lag van de huidige Brandstraat, nabij de Maasbossen. 

Branden is het meervoud van het substantief brand, dat zelf afgeleid is van de stam van het 

werkwoord branden. Toponiemen van het simplex brand of met het bestanddeel brand als 

voorbepaling kunnen herinneren aan twee verschillende technieken van het vroegere landbouwbedrijf. 

Ten eerste werd woeste grond dikwijls in bouwland omgezet door de wilde vegetatie af te branden.  

De as die overbleef werd ondergeploegd want die had een grondverbeterend effect. Ten tweede werd 

op heideachtige graasplaatsen, waar vooral schapen liepen, het opschietende struikgewas vaak op 

geregelde tijdstippen in brand gestoken, zodat er meer gras kon groeien. Op welke werkelijkheid ons 

toponiem aanvankelijk sloeg, weten we niet. De percelen van dat complex waren ten tijde van onze 

bronnen (16e-17e eeuw) al allemaal akkerland geworden. We vermoeden dat er ter plaatse een complex 

akkerland met de naam de Brand heeft bestaan, dat gewonnen werd door afbranden van bos of uit 
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heideland waarop de techniek van het periodieke branden werd toegepast. Die naam zelf hebben we 

niet geattesteerd, maar ons toponiem Branden is mogelijk een jongere naam voor hetzelfde complex, 

die ontstond toen men het nieuw ontgonnen akkerland had onderverdeeld in verschillende kavels. Als 

deze hypothese klopt, dan moet de meervoudsvorm Branden wellicht begrepen worden als “percelen 

van de voorheen onverkavelde Brand”.  

 

BRANDSCHOOT  

 

De Brandschoot uit onze attestaties bevond zich op Hillaar. 

Het grondwoord schoot verwijst naar een “doorgaans beboste hoek hogere grond in moerassig terrein” 

(Gysseling 1956: 6, zie ook Aarschoot). De voorbepaling brand is afgeleid uit het werkwoord branden. 

Zoals we al vermeldden zijn er twee verklaringen mogelijk (zie complex Branden). Enerzijds kan 

brand verwijzen naar een aloude ontginningstechniek waarbij men alle vegetatie op een bepaald stuk 

grond laat afbranden. Anderzijds verbrandden de veehouders heidevegetatie om er beter graasland van 

te maken. Beide verklaringen zijn plausibel.  

 

BUILAARS   

 

Dit zeer uitgestrekte complex op de wijk Rozen bevindt zich op de oostelijke oever van de Durme en 

grenst in het zuidoosten aan het Mo(l)sbroek. 

Builaar, uit ouder bulaar, is een laar-naam (zie Bokslaar). Mattheeuws en Devos denken dat het 

eerste deel in de Zomergemse wijknaam Bulare teruggaat op het Germaanse woord bon ‘riet’, waarop 

ook het Oudengelse bune ‘riet’ ontstond. Hetzelfde woord zit volgens hen in de nederzettingsnaam 

Boelare (Zomergem: 27) en in het veel voorkomende toponiem bunt (Zomergem: 104). Het zou hier 

dus net zoals bij Bulare in Zomergem kunnen gaan om een laar of onbebouwde grond in een 

moerassig, bebost of woest gebied, waar bewoners vee konden laten grazen, hout hakken en waarop 

riet groeide. Deze rietbegroeiing hoeft niet te verbazen. Riet gedijt vooral op vochtige bodems. Uit 

topografische gegevens kunnen we afleiden dat het complex Builaars inderdaad vrij laag gelegen en 

moerassig is. 

 

EEKSCHOTEN  

 

Het complex de Eekschoten bevond zich op Naastveld, aan het uiteinde van het Heistraatje.  

Het gaat om een complex, bestaande uit verschillende percelen (vandaar de meervoudsvorm), dat 

gelegen is op een schoot of hoger stuk land in moerassig terrein (zie Aarschoot) waarop vroeger eiken 

groeiden. 
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HAGE  

 

Dit complex op Staakte bestaat o.a. uit de Voorste Hage, Middelste Hage en Kleine Hage. Het strekt 

zich uit over het zuidelijke gedeelte van het gebied dat ingesloten wordt door de Heyerstraat en de 

Papestraat. 

Vermoedelijk is deze complexnaam “verzelfstandigd uit een plaatsaanduidende verbinding met het 

voorzetsel te: Ter Hage (‘plaats aan de haag’)” (Zomergem: 16). In het Middelnederlands had hage 

twee betekenissen. Ten eerste werd het gebruikt ter aanduiding van een heg of heining. Ten tweede 

refereerde hage ook naar een bosje van laaghout (MNW). Ook al kunnen we deze tweede 

mogelijkheid niet uitsluiten, toch verkiezen we de eerste. In haar proefschrift toonde Vera Dua immers 

aan dat in het Waasland bijna ieder perceel werd afgebakend met een haag of bomenrij. Dit complex 

dankt dus wellicht zijn naam aan de haag waarmee het was afgezoomd. 

 

HEIDE 1  

 

Een gebied op Naastveld dat zich vermoedelijk uitstrekte ten westen van het Heistraatje. 

Het gaat hier oorspronkelijk om een onontgonnen gebied, begroeid met heidevegetatie. In 1656 (en 

vermoedelijk ook al in 1577) is er echter geen sprake meer van heide, maar wel van akkerland. Dat zal 

gewonnen zijn uit de heide waaraan de naam herinnert.  

 

HEIDE 2   

 

Op de kaart die Fraussen in 1934 maakte, wordt nog een tweede gebied Heide genoemd, meer bepaald 

de streek rond het Heistraatje op Staakte, die zich uitstrekt vanaf de Doorgangstraat tot aan de 

Keldenaren. Ook dit gebied werd al vroeg akkerland (in 1588 vinden we een attestatie van een perceel 

akkerland met de naam Heide, dat gewonnen werd uit dit heidegebied). Voor het bestanddeel heide zie 

algemene bestanddelen van terreinnamen. 

 

HOEKHEET  

 

Plaats die wordt afgebakend door de huidige Populierendreef, Mariannestraat, Nieuwpoortstraat en de 

Moleneindstraat. 

Heet is een variant van heide (zie algemene bestanddelen). Het perceel Hoekheet grenst aan het 

heidegebied op Staakte. Het is dan ook waarschijnlijk dat Hoekheet aanvankelijk een onderdeel 

vormde van dit heidecomplex. Hoekheet lag dus op het uiteinde van het heidegebied, in een uithoek. 
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HULSDONK(EN) 

 

Dit gebied strekt zich uit in de omgeving (en vooral ten zuiden) van de huidige Hulsdongenstraat en 

loopt door tot aan het huidige Smeiersstraatje.  

Het toponiem duidt een landschappelijk complex aan dat genoemd is naar zijn ligging op een 

zogenaamde donk of zandige opduiking in moerassig gebied (zie algemene bestanddelen), die in zijn 

natuurlijke staat met hulst was begroeid. 

  

IEPTE(N)  

 

Een gebied in Bokslaar, dat waarschijnlijk overeenstemt met de plaats die daar vandaag Diepten wordt 

genoemd. 

Het toponiem is gevormd uit de boomnaam iep met het collectiefsuffix –t, zoals in elst en varent. De 

huidige vorm diepten ontstond door een herinterpretatie, waarbij in de verbinding met het bepaald 

lidwoord d’ iepte(n) dat lidwoord aan het grondwoord vastgroeide. Vreemd is dat dit toponiem zo 

dikwijls met ee gespeld wordt, bv. deepte en eepte in 1577. De voorbepaling in de naam van het 

straatje dat langs dit complex liep, is zelfs alleen maar als eep(te) geattesteerd. Het spellingteken ee 

wijst op een open uitspraak van de lange ie uit de Middelnederlandse tweeklank ieə, maar deze 

uitspraak is niet inheems in het Waaslands en dus ook niet in het dialect van Lokeren. Zoals ook 

Lindemans  (1931: 212) opmerkt, is die uitspraak typisch Brabants. We vroegen ons dan ook af of het 

element eep- in onze Lokerse toponiemen op een ander woord dan iep kan teruggaan. Maar noch in de 

historische woordenboeken (MNW en WNT) noch in de Vlaamse dialectwoordenboeken vonden we 

een woord van de gedaante eep of e(e)pe. Daarom blijft ons inziens een afleiding uit iep de 

waarschijnlijkste verklaringshypothese voor ons toponiem. De iep of olm kwam voor als 

perceelsrandbegroeiing, maar het is waarschijnlijker dat het hier gaat om een gebied waarop zich 

vroeger een olmenbos bevond. 

 

KELDENAAR(S) 

 

Dit complex bevond zich ten westen van de Heyerstraat en ten noorden van de Vennestraat. 

Een keldenaar (Mnl: kelnare) was een ruimte onder de grond waarin men bepaalde spijzen bewaarde. 

Het was dus synoniem met kelder. Als ons toponiem op deze soortnaam teruggaat, is de enige zinnige 

verklaring dat het verwijst naar lager gelegen gebied (vgl. met Kelder in Van Durme 1988: 337). Een 

blik op de huidige topografische kaart van Lokeren kan dit echter niet bevestigen.  

Daarom lijkt het ons waarschijnlijker dat deze landerij genoemd is naar een persoon met als 

familienaam Kelnare (Debrabandere: 675). Deze naam betekent ‘keldermeester’. De Keldenaar(s) was 
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dus een akkercomplex waarvan de eigenaar het beroep van keldermeester uitoefende ofwel Kelnare 

heette met zijn familienaam. 

 

KRIKT  

 

Waar dit terrein exact gesitueerd moet worden, is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk bevond het 

complex zich in de omgeving van de huidige Kriktestraat. 

(De) Crick is een vaak voorkomende familienaam (Debrabandere: 705). Het gebruik van een 

familienaam in combinatie met het collectiefsuffix –t lijkt echter nogal bizar. Dat suffix werd zover we 

weten nooit aan persoonsnamen gehecht ter vorming van terreinnamen met als betekenis ‘veelheid van 

land toebehorend aan de genoemde persoon’, in dit geval dus ‘toeborend aan ene (De) Crick. We 

moeten echter opmerken dat het suffix –t in de toponymie zijn oude collectiefbetekenis heeft verloren 

en semantisch verbleekte tot een pure markeerder van plaatsgebondenheid. Het werd dan ook gehecht 

aan allerlei grondwoorden die zich niet lenen tot een collectiviteitsgedachte (Devos 2000: 77). Het is 

dus denkbaar dat ons toponiem bestaat uit de genoemde familienaam waaraan een vrij betekenisloos 

suffix –t is gehecht.  

Een andere mogelijkheid is dat krikt een variante schrijfwijze is van kriekt, dat ontleed kan worden als 

een afleiding van de kriek, d.i. de vrucht van de kriekenboom, met het collectiefsuffix –t. In die 

veronderstelling zou ons toponiem verwijzen naar een kriekengaard.  

 

LATERSHOEK,  LODDERSHOEK , LOTERSHOEK  

  

De voorbepaling verwijst naar een persoon of familie met de naam Lodder, Loter of Later, die wellicht 

oorspronkelijk in dit gebied woonde. In combinatie met persoonsnamen heeft het grondwoord hoek 

meestal de betekenis ‘gehucht, buurt’. Ook hier gaat het vermoedelijk om een gehucht dat genoemd 

werd naar één van zijn vroegste bewoners. Alleen vinden we in onze bronnen geen indicaties dat het 

om een bewoonde plaats gaat. Een alternatieve verklaring is dat het toponiem verwijst naar een 

landschappelijk complex waar de genoemde persoon of familie bezittingen had. 

 

MAASBOSSEN  

 

De Maasbossen moeten zich bevonden hebben in het huidige industrieterrein aan de Maasbossenstraat. 

Vermoedelijk was het bosgebied in de 16e eeuw al (gedeeltelijk) gerooid (getuige hiervan zijn de 

Bosakker(ke)s die we op deze plaats kunnen situeren) maar werd wel als één complex beschouwd. 

Het bos behoorde waarschijnlijk toe aan ene Maes (zie ook de huidige schrijfwijze van de 

Maesbossenstraat).  
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MO(L)SBROEK  

 

Uit de attestaties kunnen we afleiden dat het Mosbroek ooit ten noorden van de Durme gelegen moet 

hebben. Dit stemt overeen met de lokalisering van het toponiem op de Popp-kaart. Op deze kaart is het 

Mosbroek een gebied ten noordoosten van de Durme dat zich uitstrekt tot aan de Molsbergen. Het 

opmerkelijke is echter dat op recenter kaartmateriaal, waaronder de kaart van Fraussen en 

topografische kaarten, ditzelfde gebied steevast Molsbroek wordt genoemd. Het toponiem Molsbroek 

vinden we eveneens terug in onze attestaties. 

Het grondwoord broek is een moerasnaam (zie ook algemene bestanddelen).  

Waarschijnlijk was de vorm Mosbroek de oorspronkelijke vorm. Mos betekende in het 

Middelnederlands ‘moerassige grond’ (MNW). Dit complex was dus een broekland of vochtig 

grasland, dat naar zijn moerassige aard Mosbroek werd geheten. Een blik op de bodemkaart bevestigt 

dat dit complex voornamelijk bestaat uit rivierklei, stroomzand, turf en slik (Verstraeten 1973: 11-12) 

en dus inderdaad zeer drassig was. De vormvariant Molsbroek ontstond vermoedelijk door 

volksetymologische vervorming onder invloed van, en naar analogie met, de nabij gelegen 

Molsbergen. 

 

POTENEN   

 

Een complex in het zuiden van Everslaar aan de grens met Zele in de hoek die de Bredehoekstraat 

maakt. 

De vorm Potenen is vermoedelijk afgeleid uit het substantief poot ‘stek’. Aangezien we als 

meervoudsvorm poten zouden verwachten, is hier misschien hetzelfde mechanisme in het geding als 

bij de wijknaam Puttenen. De oorspronkelijke meervoudsvorm zou door metathesis potne geworden 

zijn. Doordat de meervoudsuitgang –n van de eindpositie verdween, voegde men er nog een –n aan toe 

(potnen). In de schrijftaal zou deze vorm worden weergegeven als potenen.  

De naam verwijst naar een typische planttechniek waarbij een poot ‘niet-bewortelde tak of scheut’ in 

de grond wordt gestoken om wortel te schieten (Dua: 224). De poten werden verkregen door het 

afhakken van takken aan wilgen, populieren en abelen (Dua: 226). Het gaat hier om een complex 

waarop (of eventueel waarrond) jonge bomen aangeplant waren. 

 

RAAMSDONK   

 

Het was niet mogelijk om dit gebied te lokaliseren. 

Het benoemingsmotief voor dit gebied is onzeker. Ten eerste is het mogelijk dat de plaats genoemd is 

naar een pachter of eigenaar, ene (Van) Raamsdonk (Debrabandere: 1012).  



 29 

Ten tweede verklaart Gysseling (1956: 6) het Lokerse toponiem Raemsdonc, dat hij al in 1400 

attesteerde, als een samenstelling van de hoogtenaam donk en een samentrekking van raven(s), het 

meervoud van de vogelnaam raaf.  

 

ROOSDONK   

 

Dit niet te lokaliseren complex ligt op een hoogte of donk waarop roos (uit Germaans rausa ‘riet) of 

riet groeide. 

 

ROOST  

 

Een complex op de rechteroever van de Durme. Uit de attestaties blijkt dat vooral meersen worden 

gelokaliseerd in dit groter complex. 

De naam is afgeleid uit roos ‘riet’ en het collectiefsuffix –t. Het gaat hier om een plaats waar ooit een 

rietbos moet hebben gestaan. Dit is niet verwonderlijk. Riet groeit vooral op vochtige bodems. Dit 

complex was, gezien zijn ligging aan de vochtige Durme-oever, een ideale plaats voor deze plant. 

 

SLEEHAGE  

 

Een gebied op Bergendries nabij de grens met Sinaai. Het grenst aan de Braambeziën en 

Callebouwens. 

De voorbepaling slee verwijst naar de sleedoorn. Dit complex werd afgebakend door een haag van 

sleedoorn. De sleedoorn of zwarte doorn was in het Waasland, naast de meidoorn, zeer bekend als 

haaggewas (Dua: 272). 

 

UIL(EN)DONK  

 

Een complex tussen Rozen en Bergendries dat begrensd wordt door de Sinaaistraat, de Klipsenstraat 

en in het zuiden ongeveer liep tot aan de huidige spoorweg. 

Het complex is genoemd naar een donk of zandige opduiking waarop geregeld uilen werden 

gesignaleerd. 

 

VELDAKKERS   

 

Een complex op Naastveld tussen de Hillarestraat en de huidige Sterrestraat. 

Mogelijk verwijst de voorbepaling naar de vroegere toestand, open vrije grond, die later gecultiveerd 

werd (Zomergem: 122). Dit is echter vrij onwaarschijnlijk aangezien de veldakkers vrij centraal 
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gelegen waren. Een tweede mogelijkheid is dat de Veldakkers genoemd zijn naar hun ligging op de 

wijk Naastveld. 

 

VISPOEL  

 

Het gebied tussen de Kloosterstraat en Vispoelstraat. 

De naam suggereert op het eerste gezicht dat men in de poel of waterplas, waarnaar het complex 

genoemd is, vissen kon vangen. Daarnaast kwamen de familienamen (de) Visch, Visse en zelfs Vispoel 

zeer vaak voor in het Waasland (Debrabandere: 1274-5). Mogelijk bevond er zich op dit complex een 

waterplas die toebehoorde aan iemand met deze familienaam. In beide veronderstellingen wekt de 

schrijfwijze in de oude attestaties echter enige verwondering. We zouden tot in de 20e eeuw een 

spelling visch verwachten. De schrijfwijze vis is dus blijkbaar een uitspraakspelling. 

 

VISSELAAR / WISSELAAR   

 

Plaats in het noorden van de wijk Puttenen, begrensd door de Gentdam en de Visselaarstraat. 

Beide varianten verwijzen naar hetzelfde complex, maar de vraag blijft welke van de twee vormen 

oorspronkelijk is. Vermoedelijk gaat het om een laar-naam (zie ook Bokslaar). 

Indien de voorbepaling visse- oorspronkelijk is, gaat het vermoedelijk om een deel van een vroegere 

‘laar’, die in het bezit kwam van een familie met de naam (De) Visch of Visse. 

Achter de voorbepaling van ons toponiem kan echter ook het woord wisse in de betekenis ‘wilg’ 

schuilgaan. Wisse is een verouderd woord voor de wilg (MNW). Indien wisselaar de oorspronkelijke 

vorm is van dit toponiem, is het complex genoemd naar een laar waarop of waarrond wilgen groeiden. 

 

WEDOUW   

 

Complex aan de Durme. 

Wedouw is samengesteld uit wede dat zowel ‘wilg’ (uit Germaanse wiþwo) als ‘weide’ (uit Germaanse 

widu) kan betekenen (Van Durme 1991: 734), en ouwe ‘van water doorsneden of aan water gelegen 

beemd’. Bij uitbreiding is wedouwe ook de naam voor de bindwilg, die vaak op natte gronden groeit 

(WNT). Uit onze attestaties blijkt dat dit complex inderdaad enkel bestaat uit (natte) meersen. De 

Wedouw was dus vermoedelijk een laaggelegen, vochtig complex van graslanden waarop of waarrond 

eventueel bindwilgen groeiden. 
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WEEHAGE  

 

Dit complex ligt in de omgeving van de Gansdries, ten noorden van de Gentdam. 

Volgens Debrabandere gaat weehage terug op de vorm wedage (1308). Dit is op zijn beurt een 

samenstelling van wede en hage. Zoals we eerder al opmerkten kan hage zowel verwijzen naar een 

heg als naar een klein bosje (zie Hage). Vermoedelijk is de eerste verklaring, ‘afzomend houtgewas’ 

de juiste voor ons toponiem. Wede heeft eveneens twee betekenissen, nl. ‘weide’ en ‘wilg’ (zie 

Wedouw). Het complex kan dus genoemd zijn naar een levende afsluiting rond een veeweide of naar 

een opvallende wilgenhaag. 

 

WULFSDONK   

 

Dit complex bevond zich in het uiterste zuiden van Lokeren in de hoek die gevormd wordt door de 

Bredehoekstraat en het Bijkamstraatje. 

Voor de vorm wulf zijn drie verklaringen mogelijk. Ten eerste is wulf een vormvariant van wilg. De 

klinker i werd gerond tot een u en de eind –g werd een –f zoals ook in Vlaams genoef voor 

genoeg,West-Vlaams ploef voor ploeg en galve voor galge ‘galg’ (De Bo: 293). Op deze donk of 

zandige opduiking waren mogelijk wilgen aangeplant. 

Ten tweede is De Wulf een vaak voorkomende familienaam (Debrabandere: 1335). Het is dus niet uit 

te sluiten dat de voorbepaling verwijst naar een eigenaar of pachter.  

Ten derde is het mogelijk dat wulf hier verwijst naar het wilde dier. Donk-toponiemen komen wel 

vaker voor in combinatie met dierennamen (zie Raamsdonk en Uilendonk). Wolven waren ooit een 

echte plaag in het Lokerse. Het is dus niet onmogelijk dat wolven vaak op deze donk gesignaleerd 

werden. Ten slotte vermeldt Helsen (1961: 15) dat wolf-toponiemen vrij vaak voorkomen in afgelegen 

gebieden. Wolven werden beschouwd als mysterieuze, duistere wezens uit wiens buurt men liever 

bleef. Misschien is dit ook het geval met ons toponiem. 

 

ZAND   

 

Gebied in het centrum van Lokeren, op de plaats die we nu nog steeds het Zand noemen. 

Het gebied onderscheidde zich vermoedelijk omwille van de zanderigheid van de bodem.  
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5. STRAATNAMEN 

5.1. Kernbestanddelen in straatnamen 

 

DAM   

 

Het woord dam is afkomstig van het Germaanse damma. Dam verwees aanvankelijk naar een wal 

dwars door een waterloop. Deze verhoging zorgde voor de waterkering en waterverdeling (Zomergem: 

41). Daarnaast werd dam gebruikt ter aanduiding van een dijk die parallel liep met een waterloop of 

stilstaand water en werd aangelegd als bescherming tegen het overstromingsgevaar (Oostwinkel en 

Ronsele: 20). Van daar af evolueerde het woord ook tot benaming voor een verhoogde weg in een laag, 

drassig gebied, ook zonder waterloop in de onmiddellijke omgeving. 

 

DREEF  

 

Het nomen dreef is afgeleid uit het werkwoord drijven, in de betekenis van ‘vee van en naar het 

graasland begeleiden’. Oorspronkelijk duidde dreef dus paden aan waarover het vee van en naar een 

graasweide gedreven werd. Al vrij vroeg is de betekenis van dreef verruimd naar een ‘brede, 

onverharde landweg, meestal afgezet met bomen’ (Zomergem: 41). 

 

STRAAT  

 

Straat gaat terug op de Latijnse voorouder (via) strata, dat ‘verharde weg’ betekent. De term straat 

duidde aanvankelijk geplaveide wegen aan. In de vroege middeleeuwen is de betekenis uitgebreid. Zo 

werd straat het standaardwoord voor de benoeming van wegen, ongeacht hun ligging en hun staat 

(Zomergem: 41). 

 

WEG(EL)  

 

Het zelfstandig naamwoord weg is afgeleid uit het Germaanse wega en is het ruimst toepasbare 

straatbestanddeel omdat het kan verwijzen naar verharde, onverharde, brede en smalle wegen 

(Zomergem: 41). 

Het woord wegel is de diminutiefvorm van weg. Het diminutiefsuffix –el is nu niet langer productief 

maar overblijfselen vinden we nog terug in versteende woorden (die nu niet noodzakelijk meer als 

verkleinwoorden worden beschouwd) zoals eikel en druppel (Zomergem: 41). Wegel betekent niet 

zomaar een kleine weg, maar heeft een specifiekere betekenis die het best omschreven kan worden als 

‘een klein onverhard voetpad door de velden’. 
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5.2. Benoemingsmotieven voor straatnamen 

 

(a) naar de ligging 

De voorbepaling geeft aan waar de weg vandaan komt, waar hij naartoe loopt of waar hij langs 

passeert. Vaak is die voorbepaling een toponiem op zich.  

 

Achterstraatje. Deze straatnaam komt slechts één maal voor in onze attestaties. Ook in het Cijns-en 

Renteboek van de Kerk van Lokeren (1503) wordt dit straatje vermeld. Pieters lokaliseert de straat op 

de wijk Puttenen (2000: 79). Op de kaart van Benthuys is het Achterstraatje het stuk van de 

Eksaardebaan tussen de Gentdam en de Braamstraat. De straat liep vermoedelijk achter een niet nader 

bepaald oriëntatiepunt.  

 

Akkerstraatje. Een straat waarvan we de ligging niet kennen maar die vermoedelijk naar of langs één 

of meerdere akkercomplexen liep. 

 

Antwerpse Heerweg. Met deze naam werd verwezen naar de huidige Antwerpse Steenweg. De weg 

die Gent en Antwerpen met elkaar verbindt. De steenweg verandert overigens van naam eens het 

centrum van Lokeren en de Durme bereikt is en wordt de Gentse Heerweg. De naam verwijst dus zeer 

duidelijk naar het begin (of eindpunt, afhankelijk van het reisdoel) van het traject. 

 

Aspoelstraat. Het gaat om een weg op de wijk Rozen in de Klipsen, die langs de Aspoel, de 

Aspoelbeek (en de gelijknamige percelen) liep. De straatnaam komt vandaag niet meer voor. Het is 

mogelijk dat de weg verdwenen is. Een tweede optie is dat Aspoelstraat een occasionele of oudere 

naam was voor de huidige Klipsenstraat of Huyldonckstraat want de percelen die de naam Aspoel 

dragen liggen in de hoek gevormd door deze twee straten. 

 

Bazelstraatje. Deze weg bevond zich op Oever nabij het Hamelgat(straatje) maar het exacte tracé is 

niet te reconstrueren. Het straatje is tevens gelegen aan een perceel met de naam Bazelke. Bazel werd 

via baar afgeleid uit het Germaanse baza, dat ‘bar, bloot’ betekende (Gysseling 1960: 107). Het 

Bazelstraatje liep dus door een opvallend bloot of onbegroeid gebied. 

 

Beikamstraatje. Een weg langs het complex Beikam. Vermoedelijk was het traject van deze weg 

ongeveer gelijk aan het traject van de huidige Bijkamstraat. 

 

Beischootstraatje. Straat die langs het Beischootcomplex loopt. De ligging zal ongeveer samenvallen 

met het huidige Buischootstraatje. 
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Bermstraat(je). Deze straat liep langs of door het Bermtcomplex op Hillaar. Het precieze traject 

kunnen we niet afleiden uit de attestaties, maar het is waarschijnlijk dat het ongeveer samenviel met 

het traject van de huidige Bormtestraat. 

 

Dendermondse Heerweg. De heerweg die Lokeren verbindt met Dendermonde. Het traject valt 

grosso modo samen met het traject van de huidige rijksbaan naar Dendermonde of Zelebaan. 

 

Donkstraatje. Een straatje op Bokslaar. Vermoedelijk stemt het traject overeen met dat van de 

Donkdreef, die Dierick aanhaalt in zijn bijdrage over de heerlijkheid van het Beverse op Lokeren 

(1982: 47). Het gaat om een voetweg, die een hofstede aan de Durme verbindt met de Zelebaan (de 

vroegere Dendermondse Heerweg). De Donkdreef bestaat nog steeds in de vorm van een dreef naast 

het Brouwershof. In hetzelfde artikel van Dierick vinden we ook een verklaring voor de naam 

Donkstraatje. Dit weggetje zou immers leiden naar een akkerland met de naam Hoge Donk (1982: 51) 

 

Drongenstraat. Deze straat doorsnijdt het Drongengoed. Ze vormt een zijstraat van de Gentse 

Heerweg die zuidwaarts de verbinding maakt met de Nieuwpoortstraat. Het Drongengoed was bezit 

van de Drongenabdij nabij Gent.  

 

Eekhoutstraat. De Eekhoutstraat loopt voorbij het Eekhout, nabij de Molsbergen en is een zijstraat 

van de Waasmunsterbaan, die de grens met Waasmunster mooi meevolgt. 

 

Eeptestraatje. Uit de attestaties kunnen we afleiden dat de Eeptestraat overeenkomt met de 

Dieptestraat op de kaart van Fraussen. Het gaat om een zijstraat van de voormalige Spiegelstraat (zie 

Spiegelstraat), die naar het westen toe het complex Eepte (volksetymologisch vervormd tot diepte) 

doorkruist.  

 

Erfstraatje. Deze straat leidde waarschijnlijk naar een niet nader genoemd erf. Uit de attestaties 

kunnen we afleiden dat deze weg door de Hamkouter liep.  

 

Gaverstraat(je). Vermoedelijk gaat het hier om de nog steeds bestaande Gaverstraat, die in het 

verlengde ligt van de Bormtestraat en die laatste verbindt met de Heiendestraat. Gaver is een voor-

Germaanse moerasnaam (zie Rijtsgaver). Deze weg liep naar, langs of door een moerassig gebied. 

 

Gentdam. Deze weg, die in de attestaties ook wel Gentdamstraat wordt genoemd, bestaat vandaag 

nog steeds. Het is een straat die in het verlengde ligt van de Pontweg (Daknam) en uitloopt in de 

Gentse Steenweg.  
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Gentse Dreef. Dit was een dreef op de wijk Oudenbos, die een zijstraat vormde van de 

Beerveldestraat. Uit de attestaties blijkt dat deze dreef samenvalt met het stuk van de huidige 

Stationsstraat tussen de eerder genoemde Beerveldestraat en de huidige Paardendreef. 

 

Gentse Wegel. Een voetweg op de wijk Oudenbos. Het precieze traject is niet af te leiden uit de 

attestaties. 

 

Haagstraat. Volgens de attestaties lag de Haagstraat op de wijk Puttenen of Wetervelde. Over het 

precieze traject vinden we weinig informatie. Uit de kaart van Fraussen blijkt dat de huidige 

Braamstraat vroeger ook wel eens Haagstraat werd genoemd. Waarom deze straat precies Haagstraat 

werd genoemd, is niet zeker. Mogelijk liep de straat vroeger net iets verder door en leidde ze zo naar 

het grotere complex Hage aan de Papestraat. Een tweede optie is dat de weg geheel of gedeeltelijk 

afgezoomd was met een haag. 

 

Hamelgatstraatje. Het Hamelgatstraatje wordt nu Dijkstraat genoemd. Gat betekende ook wel 

‘toegangsweg of doorgang’. Het Hamelgat was een toegang of toegangsweg, die leidde naar de 

eigendommen van ene Ha(e)mel. Aan deze straat paalden ook verschillende percelen met de naam 

Hamelgat. 

 

Heistraat 1. In onze attestaties komen veel Heistraten voor. Dit heeft natuurlijk te maken met de vele 

heidegebieden in de streek. Maar het maakt de lokalisatie van de wegen moeilijk. Een eerste Heistraat 

vinden we op de wijk Oudenbos. Het precieze traject komen we niet te weten en de straatnaam is ook 

al lang verdwenen op die wijk. 

 

Heistraat(je) 2. Een tweede Heistraat, waarvan de naam ook wel in diminutiefvorm voorkomt, vinden 

we terug in het complex Heide op Staakte. Deze straat bewaarde tot op vandaag haar naam en verbindt 

de huidige Moleneindstraat en de huidige Heyerstraat. 

 

Heistraatje 3. Deze weg was een zijstraat van de huidige Naastveldstraat. Het Heistraatje liep 

ongeveer parallel met de Smeierstraat. De straatnaam is verloren gegaan. 

 

Hillaarstraat. Deze nog steeds bestaande weg in het verlengde van de huidige Heiendestraat, loopt 

via Naastveld naar de wijk Hillaar. 

 

Hoekheetstraat. Deze straat vormt de zuidelijke grens van het complex Hoekheet. Op de kaart van 

Fraussen zien we dat het meest oostelijke deel van het huidige Mariannestraatje vroeger de naam 

Hoekheetstraat droeg. 
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Hulsdonkstraatje. De weg aan en door het Hulsdonkencomplex. Het traject valt slechts gedeeltelijk 

samen met dat van de huidige Hulsdongenstraat. Het Hulsdonkstraatje was een zijstraat van de 

huidige Sint-Jozefstraat, die naar het zuiden liep.  

 

Kerkstraatje. Mogelijk gaat het hier om een occasionele diminutiefvorm van kerkstraat. In dat geval 

verwijst Kerkstraatje naar de huidige Kerkstraat. Daarnaast vermeldt Pieters dat de huidige 

Torenstraat vroeger ook wel Kerkestraatje werd genoemd (2000: 107).  

 

Kerkwegel. Kerkwegels verbinden traditioneel de gehuchten met de kerk. De kerkwegel die we in 

onze attestaties terugvinden, bevond zich op Oudenbos en leidde naar de parochiekerk. 

 

Klaphekstraatje. Een niet gelokaliseerd straatje dat zich aan een klaphek (d.i. een vanzelf dichtslaand 

hek) bevond.  

 

Kloosterstraat. Deze straat op de wijk Oudenbos is genoemd naar het klooster van Oudenbos, dat er 

veel bezittingen had. De straat lag in het verlengde van de huidige Beerveldestraat en mondde uit in de 

Heiendestraat. Tegenwoordig vormt de Kloosterstraat een onderdeel van de Beerveldestraat.  

 

Kouterstraat(je). Er waren veel Kouterstraatjes in Lokeren. Iedere straat die grensde aan of leidde 

naar een kouter kon deze naam krijgen. Op de Popp-kaart worden nog twee Kouterstraten 

gelokaliseerd: één op Bokslaar (de huidige Beekstraat) en één op Staakte (de huidige Papestraat)  

 

Laarstraatje. Dit straatje op de wijk Staakte volgt hetzelfde traject als de huidige Laerestraat. Het 

vormt de noordelijke grens van het complex Laar. 

 

Ledestraat. Deze straat op Oudenbos liep op de oostelijke oever van de Lede en volgde het traject van 

deze rivier. Tegenwoordig wordt deze straat de Leedamdreef genoemd. 

 

Leenstraatje. Vermoedelijk gelegen aan een perceel met de naam Leen. De ligging en het tracé van de 

weg blijven een mysterie. 

 

Lokerhoutdam. Dit toponiem verwijst naar de bekende Lokerhoutbrug over de Durme. Wat we 

echter niet uit te attestaties kunnen afleiden is of de Lokerhoutdam ongeveer op dezelfde plaats ligt als 

de huidige Lokerhoutstraat. Deze laatste straat is immers een heel eind verwijderd van de brug. Het is 

mogelijk dat de Lokerhoutdam uit onze attestaties eerder gelijkliep met de huidige Oude Bruglaan. 
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Lokerstraat. Een weg in het uiterste zuiden van Heiende. De weg kreeg deze naam omdat hij op de 

grens van Lokeren en Overmere loopt.  

 

Maasbosstraatje. Een weg die langs of door de vroegere Maasbossen liep. Waarschijnlijk was het een 

zijstraat van de Rolandstraat of Mos(t)straat. De huidige Maesbossentraat is vrij recent aangelegd in de 

omgeving van de vroegere Maasbossen, maar volgt zeker niet hetzelfde traject als de historische 

gelijknamige weg. Met de aanleg van de E17 en het industrieterrein is dit hele gebied heel sterk 

veranderd van uitzicht. 

 

Mispelaarbergstraat. Straat die langs de Mispelaarberg liep en die vermoedelijk op Bergendries lag. 

Aangezien we geen specifieke informatie hebben in verband met de locatie van deze hoogte, kunnen 

we geen uitspraken doen over de ligging van de weg. 

 

Moerstraat. De voorbepaling moer wijst op veengrond of uitgeveende grond (Zomergem: 45). De 

straat werd Moerstraat genoemd omdat ze door of langs een veenmoeras of ‘moer’ liep. Uit de 

attestaties kan afgeleid worden dat de Moerstraat, die niet langer bestaat onder deze naam, een 

zijstraat is van de Hoogstraat (nu de Sinaaistraat) tussen Rozen en Bergendries. Mogelijk bevond de 

Moerstraat zich ter hoogte van de huidige Zevenkrommingenstraat en liep deze in de richting van 

Waasmunster. 

 

Molenstraat 1. Aangezien er veel molens te vinden waren op het Lokerse grondgebied, zijn er ook 

een groot aantal Molenstraten terug te vinden. Deze wegen liepen logischerwijze naar of langs een 

molen. Een eerste Molenstraat bevond zich op Oudenbos. Deze liep vanaf de Lede zuidwaarts naar de 

huidige Beerveldestraat toe. De straat sneed onder meer het Molenakkercomplex op Oudenbos 

doormidden. Tegenwoordig staat de weg bekend onder de naam Nieuwe Molenstraat. 

 

Molenstraat 2. Deze straat draagt nog steeds dezelfde naam. Ze is gelegen in het centrum van 

Lokeren en verbindt het Zand, de Molenberg en de (huidige) Lokerhoutstraat. De heerlijkheid van het 

Beverse had vele eigendommen in deze straat. 

 

Molenstraat(je) 3. De attestaties hebben het ook over een Molenstraat op Naastveld. Die liep wellicht 

naar de molen behorend bij de hofstede De Kroon. Op welke plaats we deze Molenstraat precies 

moeten situeren en wat haar traject was, kunnen we niet afleiden uit de citaten. 

 

Molenstraatje 4. Ook het huidige Ward de Bockstraatje werd vroeger soms Molenstraat genoemd. 

 



 38 

Mos(t)straat. Uit de attestaties blijkt dat Mos(t)straat een andere benaming is voor de Rolandstraat. 

Ook in de namen van de percelen die aan deze straat liggen, is most een frequent element. Most is een 

afleiding van het Middelnederlandse mos ‘moeras’ en het collectiefsuffix –t, dat oorspronkelijk een 

collectiviteitsgedachte toevoegde aan het grondwoord, maar hier vrij betekenisloos is geworden 

(Zomergem: 32). Deze weg liep dus naar, langs of door moerassig gebied dat most werd genoemd. 

 

Nieuwpoortstraat. Deze straat draagt nog steeds dezelfde naam en bevindt zich in het noorden van de 

wijk Oudenbos op de grens met Nieuwpoort.  

 

Oeverdreef. Deze weg op de wijk Oever loopt van de oever van de Durme naar het Hamelgatstraatje 

(nu Dijkstraat). Op modernere kaarten wordt deze weg aangeduid als Oeverstraat. 

 

Oudbosdam. Een zijstraat van de Nieuwpoortstraat op Oudenbos, die via de Singel(dreef) tot aan de 

Lede loopt. Het deel van de Oudbosdam dat het dichtst bij de Lede gelegen is, valt samen met de 

huidige Nieuwe Dreef. 

 

Oudbosdreef. Weg op Oudenbos, die het complex Loddershoek doormidden snijdt en verder loopt in 

noordelijke richting tot aan de Lede. Hij heeft haar naam gegeven aan twee grenzende Dreefakkers.  

 

Potenstraatje. Deze straat op de wijk Everslaar voerde de weggebruiker langs het complex Potenen. 

Vermoedelijk gaat het om het zuidelijke stuk van de Bredenhoekstraat. 

 

Rolandstraatje. Het Rolandstraatje is een weg op Everslaar, die de Everslaarstraat verbindt met de 

vroegere Spiegelstraat (zie Spiegelstraat). Roland is vermoedelijk een variant van rootland. De straat 

liep langs een bosrijk gebied, onder meer langs de Maasbossen. Ook op de kaart van Fraussen worden 

in die omgeving bossen vermeld. Misschien waren al in de 16e eeuw sommige plekken van dat 

bosgebied in cultuurland omgezet, en was ons Roland zo’n gerooid perceel.   

 

Roostdreef. Een dreef die door het Roostcomplex liep.  

 

Rooststraat. Niet te lokaliseren weg die naar, langs of door het complex Roost liep. 

 

Schijtstraatje. Een klein straatje op Oudenbos dat aan de Schijtakker ligt (zie Schijtakker). 

 

Spiegelstraat. Deze straat op Everslaar verbond de Rolandstraat in het noorden met de Bokslaarstraat. 

Vermoedelijk werd deze straat genoemd naar een herberg De Spiegel. In de Kerckhaerts verzameling 

huisnamen wordt te Lokeren slechts één herberg De Spiegel genoemd, die zich in het dorpscentrum 
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bevond en niet in de omgeving van de Spiegelstraat. Misschien hadden de eigenaars van de herberg 

wel gronden die paalden aan deze straat. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat er zich vroeger wel 

degelijk een hofstede annex drankgelegenheid De Spiegel in deze straat bevond die dan later van naam 

veranderde of werd afgebroken. 

 

Sturteraakstraatje. Dit is de naam van de weg aan het complex Sturterake. Het traject valt samen 

met een deel van de huidige Hulsdongenstraat, nl. het stuk van de Hulsdongenstraat dat afsplitst van 

de Naastveldstraat en westwaarts bijna parallel met de Sint-Jozefstraat loopt tot aan de kruising met 

het andere deel van de huidige Hulsdongenstraat. 

 

Uildonkstraatje. Het gaat om een zijstraat van de huidige Klipsenstraat, die het complex Uil(en)donk 

oostwaarts doorkruist. 

 

Veldakkerstraatje. Deze zijstraat van de huidige Sterrestraat (ongeveer ter hoogte van de huidige 

Koningin Fabiolalaan) loopt in de richting van en doorkruist de Veldakkers. 

 

Vierendeelstraatje. De precieze ligging van dit straatje konden we niet achterhalen. De attestaties 

maken duidelijk dat het een weg is die in de onmiddellijke omgeving van Bokslaarkouter lag (nabij de 

huidige Beekstraat). In de notariële archieven vinden we een Beekakker en een Beekakker-vierendeel 

(d.w.z. een stuk grond van een kwartbunder of 225 vierkante roeden (Zomergem: 118)), die palen aan 

de Beekstraat. Mogelijk gaat het om een weg die deze akkers van elkaar scheidde.  

 

Vierschaarstraat. Deze straat op Bokslaar verbond de Dendermondse Heerweg met de Bokslaarstraat. 

De straatnaam bestaat nog steeds maar het traject is licht veranderd. In de nabije omgeving van deze 

weg kwam de ‘vierschaar’, d.i. de rechtbank of schepenbank, bijeen. 

 

Vierweegse. Deze naam duidt geen straat aan, maar een kruispunt van vier wegen. Het woord 

vierweegse is een variant van het Middelnederlandse vierweegschede (Zomergem: 38) en betekent 

‘plaats waar vier wegen samenkomen’ (MNW). Volgens Pieters (2000: 87) verwijst ons toponiem naar 

het kruispunt van de huidige Vogelzangstraat en de Heiendestraat. 

 

Visselaarstraatje. Deze straat aan het complex Visselaar bevindt zich in het noorden van Lokeren. 

Het Visselaarstraatje lag in het verlengde van het Weergrachtstraatje en maakte in het noorden de 

verbinding met de Holle Weg. Het traject van de huidige Visselaarstraat is anders: men heeft er een 

stuk aan toegevoegd, t.w. het deel van het knooppunt met de Weergrachtstraat tot de rijksbaan naar 

Eksaarde, dat vroeger Hemelrijkstraat heette. 
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Weergrachtstraatje. Straat die de Visselaarstraat met de huidige Ward de Bockstraat verbindt en 

bijna parallel loopt met de Heilige Geestmolenstraat. Deze weg doorkruiste het vroegere 

Molenakkercomplex en werd genoemd naar een waterweg die daar liep: de Weergracht (zie 

Weergracht).  

 

Wielmeersstraatje. Een zijweg van de Dendermondse Heerweg (nu Zelebaan), die naar de 

Wielmeersen leidde. Dierick (1982: 50) vindt een Wielstraetken terug in een jongere bron. Deze naam 

is waarschijnlijk synoniem met Wielmeersstraatje. Verkortingen van dit type komen vaker voor bij 

toponiemen. Ze beantwoorden aan een tendens in de Nederlandse morfologie om samenstellingen te 

maken van niet meer dan twee elementen. 

 

Zeepstraat. De Zeepstraat wordt nu Sint-Jozefstraat genoemd en liep langs het gehucht de Zepe op 

Naastveld.  

 

Zijpstraat. De Zijpstraat bevindt zich nog steeds in het uiterste noorden van Lokeren. De weg ligt in 

het verlengde van de Holle Weg en verbindt de Gentdam tot op vandaag met de baan naar Eksaarde. 

Zijp is een waternaam die afgeleid is uit Indo-Europees *seib ‘druppelen’ (Kempeneers 1993: 132). 

De straat kan dus genoemd zijn naar een (kunstmatige of natuurlijke) afwatering die er liep. Het WNT 

merkt op dat zijp in Vlaanderen ook kan verwijzen naar laag gelegen en vochtige landen. Een blik op 

de topografische kaart van dit gebied bevestigt dat de landerijen rond de Zijpstraat grotendeels hooi- 

en graslanden zijn. Dit is typisch voor vochtige bodems. Daarnaast zijn er ook waterwegen die het 

gebied doorkruisen (o.a. de Hazepadbeek).  

 

(b) naar de eigenaar, aangelande of een ander persoon 

Bakkerstraat(je). Deze straat op Bokslaar, die de Dendermondse Heerweg verbindt met de 

Bokslaarstraat, werd vermoedelijk genoemd naar iemand die bakker van beroep was of naar ene (De) 

Bakker. 

 

Boksstraatje. Deze straat op Bokslaar is nu verdwenen. Ze vertrok in de huidige Oosteindestraat 

ongeveer ter hoogte van het kruispunt met de Wolfsakker en liep in zuidoostelijke richting. Op de 

Popp-kaart verschijnt het straatje onder de naam Beekstraat. Vermoedelijk werd deze straat genoemd 

naar iemand met de familienaam (De) Bo(c)k (Debrabandere 2003: 147).  

 

Bontincstraatje. Een weg in het uiterste zuidoosten van Heiende op de grens met Kalken. Deze weg 

is genoemd naar ene Bontinc(k) (Debrabandere 2003: 153), die erlangs woonde of er grond bezat. 
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Goosenstraat. Deze straat zou op Bergendries liggen nabij de grens met Sinaai. De precieze ligging is 

echter onduidelijk. Langs deze weg bevonden zich de hofstede of gronden van ene Goosen(s) 

(Debrabandere 2003: 527).  

 

Heerlandstraat. De Heerlandstraat doorkruist tot op vandaag de wijk Bergendries. Vanaf de Pontweg 

loopt ze noordwaarts naar het Wapenaartseinde. 

De voorbepaling heer heeft twee betekenissen (zie Heerbrugge). Enerzijds is het afgeleid uit het 

Germaanse harja ‘leger’ (Gysseling 1960: 463). Deze betekenis mogen we echter uitsluiten voor dit 

Lokerse toponiem. Veel waarschijnlijker is dat heer verwijst naar een ‘wereldlijk heerser, vorst’. De 

Heerlandstraat liep dus langs of door het land van een heer en was mogelijk zelf het bezit van 

diezelfde heer. 

 

Heilige Geestdreef, Heilige Geeststraatje. Het was niet mogelijk om de ligging van deze wegen te 

reconstrueren. Beide behoorden tot de eigendommen van de Armendis of de Heilige Geesttafel. 

 

Keunestraatje. Deze weg op Bokslaar aan de Lokerbeek, was genoemd naar een zekere Keunen 

(Debrabandere 2003: 681). 

 

Koningsstraatje. Een zijstraat van de Dendermondse Heerweg (nu Zelebaan) die in de richting van de 

Durme liep. De straat bevond zich vermoedelijk ter hoogte van de huidige autosnelweg en was 

genoemd naar zijn eigenaar of een aangelande, ene (De) Coninck (Debrabandere 2003: 697). 

 

Nijsstraat. Deze weg op Staakte verbindt het Lammeke met de Hoogstraat. Hij werd genoemd naar 

een aangelande of bezitter met de familienaam (De) Nijs (Debrabandere 2003: 912). 

 

Pieter van Petegemsdreef. Een zijweg van de (Nieuwe) Molenstraat op Oudenbos, ongeveer op de 

plaats waar nu de Paardendreef ligt, genoemd naar een bezitter of aangelande met de naam Pieter van 

Petegem. 

 

Popstraatje. Deze weg bevond zich op Staakte en was genoemd naar ene Poppe (Debrabandere 2003: 

988). Het traject kon echter niet gereconstrueerd worden. 

 

Vlaminckstraatje. Een weg genoemd naar de eigenaar of aangelande, ene (De) Vlaminck 

(Debrabandere 2003: 153). De naam komt maar één maal voor in de attestaties en komt niet voor op 

onze kaarten. 
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(c) naar de functie of bestemming 

Beestenmarkt. De oude naam voor de huidige Groentenmarkt. Op deze plaats werd vroeger het vee 

verhandeld. 

 

Garenmarkt. Op deze markt werd het garen te koop gesteld (Joos: 229). De Garenmarkt lag in het 

centrum van Lokeren in de onmiddellijke omgeving van de Markt (misschien was het zelfs een 

onderdeel van die markt). 

 

Koestraatje. De ligging van dit straatje is niet bekend. Op zijn kaart vermeldt Benthuys een 

Koestraatje dat vanuit Zele naar het noorden toeloopt en zich samen met de Rolandstraat bij de 

Everslaarstraat voegt. In de attestatie waarin het Koestraatje wordt vermeld, wordt deze gesitueerd aan 

een perceel met de naam Buchten. Dit perceel lag echter op Oudenbos. Vermoedelijk waren er 

verschillende koestraatjes. Het gaat dan om kleinere wegen waarover de koeien van en naar de weide 

gedreven werden.  

 

Markt. Het centrale plein in Lokeren, nu nog steeds de Markt genoemd. Het woord markt werd 

vermoedelijk al in de Oudgermaanse tijd afgeleid uit het Latijnse mercatus ‘handel, markt’ (WNT). 

Het gaat hier om een openbaar plein waarop men allerlei goederen kan verhandelen en dat, bij 

uitbreiding, ook gebruikt werd als samenkomstplaats en voor recreatieve doeleinden. In één attestatie 

wordt de markt ook de Plaats genoemd. 

 

Paardendreefje. Paardendreefje is een andere naam voor de Gentse Dreef (het deel van de huidige 

Nieuwe Stationsstraat tussen de Beerveldestraat en de Peerdendreef). Het gaat hier om een wegje, dat 

slechts breed genoeg was voor ruiters en paarden zonder gespan (Zomergem: 50). 

 

(d) naar de begroeiing 

Braamstraat. De Braamstraat uit onze attestaties lijkt zich niet in de omgeving van de huidige 

Braamstraat te bevinden. Op de kaart van Benthuys wordt inderdaad een Braamstraatje vermeld dat 

een zijweg vormt van de Hillaarstraat en (zoals ook in de citaten wordt aangegeven) het complex 

Bermt doorkruist. Vermoedelijk groeiden aan de zijkanten van deze weg braamstruiken. 

 

Eekstraat 1. Een straat die het traject volgde van de huidige Eikelstraat en die op de Popp-kaart 

verkeerdelijk Deegstraat wordt genoemd. De straat verbindt het uiterste noorden van Bergendries met 

Daknam. De opgaande eik was een boom die in het verleden zeer vaak aangetroffen werd als weg- en 

dreefbeplanting (Dua: 199). Het is natuurlijk ook mogelijk dat de straat genoemd is naar een eikenbos 

dat aan de straat grensde of naar een solitaire eik die als oriëntatiepunt diende. 
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Eekstraat 2. Een weg op Staakte die ongeveer hetzelfde traject volgde als de huidige Eekstraat. Hij 

verbindt het Lammeken met het centrum van Lokeren. Op de Popp-kaart wordt deze weg Staaktestraat 

genoemd. 

 

Kapeekstraatje. Dit moet een zijstraat zijn geweest van de Gentdam. Dit straatje leidde mogelijk naar 

een hakbos van eiken ofwel was het afgezoomd met eiken die op geregelde tijdstippen gekapt werden. 

 

(e) naar het reliëf 

Hoge Heerweg. Zowel Hoge Heerweg als Hoogstraat verwijzen naar dezelfde straat die vanaf het 

Uildonkcomplex naar het noorden de verbinding met Sinaai maakt. Het traject loopt ongeveer samen 

met de huidige Sinaaistraat. De Hoogstraat heeft zijn naam te danken aan de hogere ligging. 

 

Holle Weg. Straat in het verlengde van de Zijpstraat die doorloopt tot aan de Werkstede. Een holle 

weg is een weg die ingesloten wordt tussen verhoogde bermen (Zomergem: 52). 

 

Hoogstraat. Zie Hoge Heerweg. 

 

Hoogstraatje. Onze attestaties vermelden nog een Hoogstraatje op Staakte. Mogelijk gaat het hier om 

het deel van de huidige Hoogstraat tussen de Heyerstraat en de Papestraat. 

 

(f) andere en onzekere motieven 

Aststraatje. Het Aststraatje is een zijstraat van de Heerlandstraat op Bergendries. Deze weg passeerde 

vermoedelijk aan een ast of droogoven. In zo’n oven worden gewassen gedroogd op een verwarmde 

vloer. Daarnaast is het mogelijk dat ast moet geïnterpreteerd worden als een samenstelling van as ‘es’ 

en het collectiefsuffix –t (Kempeneers 1983: 63). In dat geval gaat het om een weg die omzoomd is 

met essen of die genoemd is naar een naburig essenbos of ast. 

 

Blokstraatje. Deze weg bevond zich op de wijk Bokslaar. Het is, enerzijds, mogelijk dat de straat 

genoemd is naar een aangelande of bezitter, ene (De) Blok. Anderzijds is ons straatje mogelijk 

hetzelfde als het Blockxdreefken op Bokslaar, dat Dierick vermeld in zijn artikelenreeks over het 

Beverse (1983: 51). Indien dit zo is, dan is het Blokstraatje een zijstraat van de Dendermondse 

Heerweg (nu Zelebaan), die naar het complex Blokt leidde. 

 

Groenstraat. Een weg in het uiterste oosten van Lokeren aan de grens met Waasmunster die de 

Molsbergen verbindt met de huidige Oude Heerweg.  
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De naam verwijst misschien naar het met gras begroeide wegdek van het straatje. Het kan ook een weg 

zijn geweest die door een opvallend groen gebied liep, met veel grasland, bomen en hagen. Of, zoals 

Molemans zegt, een weg die naar graas- of hooiland liep, landerijen die er dus groen uit zagen, in 

tegenstelling tot akkerland en heide (Molemans 1975: 43). Deze laatste interpretatie zou ook voor ons 

toponiem kunnen gelden. In de omgeving van het Molsbroek en de bijhorende bergen bevinden zich 

namelijk veel graslanden. Mattheeuws en Devos noemen nog een andere mogelijkheid. Ze wijzen erop 

dat veel groene wegen refereren naar een tijdelijk pad over het rustend land dat weer omgeploegd 

werd wanneer de rustperiode voorbij is (Zomergem: 51).  

 

Hoekstraat. Deze straat bestaat nog steeds onder dezelfde naam en ligt in het uiterste westen van 

Nieuwpoort op de grens met Zeveneken. Het is mogelijk dat de weg zo genoemd is omdat hij in een 

uithoek van Lokeren ligt, in een voormalig niemandsland tussen twee dorpen. Daarnaast kunnen we 

niet uitsluiten dat er zich ooit ter hoogte van deze straat een gehucht heeft bevonden met de naam 

Hoek. In onze 16e en 17e eeuwse bronnen vinden we echter geen sporen terug van een dergelijk 

gehucht in de onmiddellijke omgeving van de Hoekstraat. De bewoningskern Hoek zou dan later 

verdwenen zijn (of opgeslorpt in een ander gehucht) en enkel een spoor hebben achtergelaten in het 

toponiem Hoekstraat. 

 

Karrestraat. De Karrestraat is een noordwaartse afsplitsing van de Antwerpse Heerweg ter hoogte 

van de Kopkapel, die een verbinding vormt met de Sinaaistraat en Klipsenstraat. De straat heeft 

blijkbaar niet altijd deze naam gedragen. Op de Popp-kaart wordt ze Kapellestraat genoemd. Karre of 

kerre zijn varianten van het Middelnederlandse caer ‘tenen vlechtwerk’. Bij uitbreiding verwijst 

karre/kerre ook naar de teenwilg (Lindemans 1935: 21). Het is mogelijk dat de straat begrensd werd 

door een wilgenrij. Dua schrijft dat de wilg inderdaad voorkomt als dreef- en straatbeplanting (199).  

Daarnaast kan karre, in de Oost-Vlaamse dialecten uitgesproken als kerre, ook ‘kar’ betekenen. Het 

kan hier dus evengoed gaan om een veldweg die breed genoeg was voor een gespan, in tegenstelling 

tot een voet- of ruiterpad. 

 

Kattenstraat(je). Een weg op Bokslaar. Niet te verwarren met de huidige Kattestraat aan de Pontweg. 

Het Kattenstraatje was een zijstraat van de Bokslaarstraat, ongeveer ter hoogte van de huidige 

Spieveldstraat. Ze lag a.h.w. in het verlengde van de Bakkerstraat. Verschillende verklaringen zijn 

mogelijk.  

Enerzijds is het mogelijk dat de weg genoemd is naar een aangelande of bezitter, een zekere (De) Cat. 

Anderzijds merkten Mattheeuws en Devos (Zomergem: 131) op dat veel kat-toponiemen gevonden 

werden op laaggelegen en waterzieke gebieden. Achter kat gaat kaats schuil, een oude term voor 

‘modder, slijk’ en een vormverwante van het Rijnlandse Katsch ‘modder’. Mogelijk geldt deze 

verklaring voor ons toponiem. Dat de grond aan de Kattestraat vrij nat en modderig was, kan afgeleid 
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worden uit de namen van de omringende landerijen. Vaak zijn deze samengesteld met moortel, een 

moerasnaam.  

 

Kromstraatje. Uit de attestaties blijkt dat het historische Kromstraatje niet samenvalt met de huidige 

Kromstraat die de Karrestraat en Kluisstraat met elkaar verbindt. Het Kromstraatje uit onze citaten 

was vermoedelijk een zijstraat van de Gentdam en werd genoemd naar één of meerdere krommingen 

in het traject. 

 

Nieuwe Dreef. Deze weg bevond zich op Oudenbos, maar het specifieke traject kan niet afgeleid 

worden uit de attestaties. Deze dreef was, op het moment van de naamgeving, (relatief) recent 

aangelegd. 

 

Oude Dreef. De Oude Dreef was een zijstraat van de Antwerpse Heerweg (nu Bergendriesstraat) ter 

hoogte van de Daknamstraat. Mogelijk werd deze dreef oud genoemd in contrast met een andere, 

recenter aangelegde, dreef. 

 

Rijweg. De precieze ligging is niet af te leiden uit de attestaties. Waarschijnlijk gaat het om een 

zijweg van de Heirlandstraat. In rijweg herkennen we het woord rijden. Mogelijk gaat het hier om een 

weg die breed genoeg was voor landbouwvoertuigen. Mattheeuws en Devos (Zomergem: 46) 

suggereren een tweede interpretatie: rij zou immers een afleiding kunnen zijn van rijt ‘natuurlijke 

waterloop’. In dit geval zou het gaan om een weg nabij zo’n waterloop. Beide verklaringen lijken 

mogelijk aangezien de Heerlandbeek door deze gebieden stroomt. 

 

Schrage. Een dreef met opgaande bomen erlangs. Gysseling en Wyffels (1963: 119) schrijven dat de 

vorm schraag familie is van het Oostmiddelnederlandse schrā ‘schraal, droog, dor’. Mogelijk liep 

deze dreef door onvruchtbare gronden.  

Daarnaast vermeldt Gysseling dat de vorm schrage verwant is met het Duitse schräg ‘schuin, scheef, 

hellend’ (1954: 74). Zo wordt ook het Gentse toponiem Schreiboom teruggebracht op Schraagboom 

met schraag ‘scherpe of schuine hoek’ (Gysseling 1954: 74). In dat geval gaat het om een dreef die 

één of meerdere scherpe bochten maakt of schuin door een complex loopt.  

Tot slot kan het toponiem ook verwijzen naar het Eksaardse veld met de naam Schrage (Gysseling en 

Wyffels 1963: 119). Aangezien de exacte ligging van deze dreef onbekend is, kan niet worden 

nagegaan welke verklaring de meest aannemelijke is.  
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Singel. Een weg op Oudenbos, nu Singeldreef genoemd. Als straatnaam komt singel vaak voor ter 

aanduiding van een weg langs de buitenzijde van de stadsgracht. Gezien de ligging van de Singel(dreef) 

is deze verklaring niet verdedigbaar voor dit toponiem.  

Singel verwijst in de Wase dialecten naar lange, smalle stroken akker- of bosgebied die tussen twee 

greppels liggen (Joos: 591, zie ook Singelstreek). Het is mogelijk dat de weg genoemd werd naar de 

opvallende aanwezigheid van singels op de aangrenzende percelen. Dit vermoeden wordt ondersteund 

door het feit dat aan het einde van de weg een perceel terug te vinden is met de naam Grachtjes (zie 

Grachtjes). Deze naam verwijst mogelijk naar de afwateringsgreppels die de boeren op waterzieke 

akkers aanbrachten. 
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6. HOEVEN, WONINGEN EN ANDERE  

6.1. Kernbestanddelen in hoevenamen 

 
GOED  en HOF   

 

De termen goed en hof verwijzen alle twee naar een vrij substantieel landbouwbedrijf. 

Het woord hof is afgeleid uit het Germaanse hofa (boerderij). In de periode van de grote ontginningen 

werd hof voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar de grootste en belangrijkste hoeves, de 

zogenaamde domeinhoeves. Een voorbeeld hiervan is het Hof ter Linden dat op de Heerlijkheid van 

Kokelberge lag. 

Het woord goed daarentegen heeft een ruimere betekenis en slaat niet noodzakelijk op een 

landbouwbedrijf maar wordt ook gebruikt ter aanduiding van een eigendom of grondbezit in het 

algemeen (Zomergem: 55). In Lokerse toponiemen wordt goed voornamelijk gebruikt in zijn ruimste 

betekenis. Zo vinden we het Drongengoed (op Nieuwpoort, bezit van de abdij van Drongen), 

Kasteelgoed (de landerijen die behoren tot het kasteel van Sterrebeek), Kloostergoed (van het 

Klooster van Oudenbos), Kloostergoed van Boudelo (de eigendommen van het gelijknamige 

klooster), Nonnengoed (op Oever, gepacht van de abdis van de Waasmunsterse abdij Rozenberg 

(Dierick 1983: 3), Oudebosgoed (op de wijk Oudenbos en toebehorend aan het gelijknamige klooster) 

en Petegems Goed (op Oudenbos van ene (Van ) Petegem). 

  

(HOF)STEDE  

 

(Hof)stede verwijst naar landbouwbedrijven van een geringere omvang.  

Het woord is afgeleid van het Germaanse stadi dat ‘plaats’ of ‘plek’ betekent en vooral werd gebruikt 

ter aanduiding van bewoonde plaatsen of plekken (cf. ons woord stad is van dezelfde stam afgeleid).  

In de periode van de grote ontginningen verwees het woord hofstede naar de woning en het 

landbouwland van een onvrije of halfvrije boer die verbonden was aan een hof (cf. supra). 

Maar toen in de late middeleeuwen het domaniale systeem aan populariteit inboette, verdween het 

betekenisverschil tussen hof en (hof)stede en werden ze synoniemen (Zomergem: 56). 

Opvallend is dat in onze verzameling niet alle (hof)stede-toponiemen verwijzen naar plaatsen waar in 

de bronnen sprake is van een boerderij. Ook in de reeks Meetjeslandse toponiemen wordt dit fenomeen 

opgemerkt. De auteurs wijzen erop dat het goed mogelijk is dat deze percelen vroeger wel bewoond 

waren (Zomergem: 56). Sommige hofsteden werden vermoedelijk verlaten en zijn naderhand in puin 

gevallen. Bovendien werd een woonhuis in de middeleeuwen en het Ancien Regime als roerend goed 

beschouwd. Het eikenhout waarmee de huizen werden gebouwd, was zeer waardevol en werd graag 
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gerecycleerd. Het kwam voor dat bewoners die door omstandigheden verplicht waren te verhuizen, 

hun woning afbraken en elders gewoon weer opbouwden.  

 

6.2. Benoemingsmotieven voor hoeven 

(a) naar de pachter of eigenaar 

In een tweetal toponiemen wordt hofstede verbonden met de persoonsnaam van een bezitter, eigenaar 

of pachter: Schootmanshofstede (Groenstraat) en Veldemanshofstede (Rozen?). Daarnaast komen er 

boerderijnamen voor die alleen bestaan uit de naam van de pachter of bewoner: Callebauwens. De 

hoeve Te Pieter Heyden bevond zich in de buurt van het Pieter Heydensveer. Het was vermoedelijk 

de woning van Pieter Heyden (of Iden) zelf en van de veermannen die na hem kwamen.  

 

(b) naar de ligging 

Het Hof Ter Linden bevond zich op de Heerlijkheid van Kokelberg, die zich uitstrekte tussen de 

Lokerhoutbrug en de wijk Rozen. Lindebomen werden vaak bij of rond een woning aangeplant (Dua: 

204). Deze hoeve zal zich dus waarschijnlijk bevonden hebben in de omgeving van een lindeboom. 

Bij de Germanen was de linde een heilige boom die symbool stond voor de godin Freya. Onder de 

kruin sprak men vaak recht (Valgaerts en Machiels: 41). Men kon een huis en zijn bewoners 

beschermen tegen geesten, duivels en ander onheil door “linden om het huis te planten en binnen 

lindetakken neer te leggen. Om een akker vrij te houden van ongedierte, bestrooide men hem met de 

as van een linde” (Hiller: 110). Ook in de hoofse literatuur komt de linde voor als een symbolische 

boom waaronder menig verliefd paar zijn toevlucht zoekt. 

 

De hofstede met de naam Molenberg  op de wijk Bokselaar erfde zijn naam van de hoogte waarop de 

molen stond. Waarschijnlijk was het de hoeve van de molenaar.  

Een hofstede te Lokerhoute heet Schipenakker. Deze naam heeft de hoeve geërfd van de nabij 

gelegen akker. 
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6.3. Molens 

 

Lokeren werd wel eens de grootste Wase molengemeente genoemd (Smet: 29). Kadastergegevens van 

rond 1850 vertellen dat er maar liefst 29 molens te Lokeren stonden (Meyfroot: 7). Na een blik op de 

Ferrariskaart te hebben geworpen, valt de grote concentratie van een twintigtal molens in het 

stadscentrum op. Het grote aantal molens op een beperkte ruimte, bemoeilijkt echter de lokalisatie van 

de molens. Ook de attestaties kunnen ons niet altijd verder helpen. Vandaar dat de ligging van enkele 

molens niet exact kon worden bepaald. 

De Boe(c)kmolen bevond zich op de wijk Staakte en is misschien wel de voorloper van Staaktemolen. 

De molen behoorde toe aan de familie De Boeck. De Bockmolen op Hillaar was eveneens genoemd 

naar de eigenaar, net als de Cortewijlsmolen (naar Cortewille), waarvan de ligging niet bekend is. 

Een tweede groep molens is genoemd naar de ligging: de Hondshulmolen (op Staakte nabij de 

Hondshul), de Molsbergenmolen (een korenwindmolen nabij de Molsbergen), de Oudbosmolen (op 

de wijk Oudenbos in de huidige Nieuwe Molenstraat), de Windbergmolen (nabij de Windberg, een 

winderige hoogte is uiteraard een ideale locatie voor een windmolen) en de Zandmolen (vermoedelijk 

nabij het Zand, in de Molenstraat). Over Oudbosmolen schrijft De Potter dat die al voor 1410 tot de 

abdij van Nonnenbossche (of Oudenbossche) behoorde (35). 

De Grote Molen stond vlakbij een hofstede met de naam De Kroon op de wijk Naastveld. De molen 

zal groter geweest of geleken hebben dan de andere. Het is zeer waarschijnlijk dat deze molen later 

Kroonmolen werd genoemd. Deze bevond zich volgens een artikel in de Gazette van Lokeren in de 

Sterrestraat en werd in 1906 verkocht samen met de aanpalende herberg (Meyfroot: 35). 

De Heilige Geestmolen bevond zich op het complex Molenakkers, werd in 1677 verbrand door een 

Franse legerbende (Meyfroot: 27) maar pas definitief afgebroken in 1926 (Kerckhaert 1981: 109). 

Vermoedelijk behoorde deze molen toe aan de Heilige Geesttafel of de armendis (Kerckhaert 1981: 

109). 

De ligging van de oliemolen met de naam Lage (dia.: liëege) Molen is niet bekend. We weten wel dat 

de molen gebouwd was op een lager gelegen gebied. De Paardenmolen bevond zich op de 

Hamkouter in de wijk Puttenen. Deze constructie waarmee men granen of zaden kon malen, werd door 

paarden voortgetrokken (Kerckhaert 1990: 76). 

Daarnaast vinden we een Stampmolen terug op de wijk Rozen en op de kouter van de wijk Hillaar. 

Op de wijk Heerbrug wordt een Oliemolen vermeld. Stampmolen is een synoniem van oliemolen. 

Over de ligging van Windekesmolen komen we niets te weten in onze attestaties. Wel vermelden 

Smet (30) en Het Kultureel Jaarboek van Oost-Vlaanderen (131) een Windeysmolen in de 

Kouterwegel op de wijk Heerbrug die in 1915 verdween. Deze molen zou echter pas opgetrokken zijn 

na 1775 (Meyfroot: 58). De molen werd waarschijnlijk genoemd naar een molenaar die (Van) 

Windekens heette. 
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6.4. Herberg- en Huisnamen 

 

Brouwerij. Deze hofstede ligt in het centrum van Lokeren. De naam verwijst naar de activiteit die in 

het huis plaatsvond: bier brouwen. Het is niet verwonderlijk dat de meeste lokale brouwers ook 

herberg hielden. Ze zaten immers aan de bron. 

 

Doorn. Onze attestaties plaatsen een hofstede met de naam Doorn op de wijk Staakte. De hofstede kan 

enerzijds genoemd zijn naar een nabij gelegen akkerland, de Doornakker, en de bezitters of pachters 

van dit akkerland huisvesten. 

Anderzijds kan de naam voor het akkerland afgeleid zijn van de ligging nabij de hofstede. In dit geval 

is de naam Doorn een verwijzing naar een typisch kenmerk van de woning. Mogelijk stond er een 

doornstruik in de nabijheid van het huis of werd het woonerf omgeven door een doornhaag. Doornen 

werden vroeger wel vaker gebruikt als grensaanduiders (Kerckhaert 1977: 124). 

Een derde optie is dat er op Staakte ooit een plaats, mogelijk een gehucht, was die Doorn heette omdat 

zich daar een doornbos, of althans een opvallende hoeveelheid doornstruiken bevond. In dat geval 

zouden zowel het akkerland als de hoeve genoemd kunnen zijn naar dat gehucht (en dus niet de hoeve 

naar het land of het land naar de hoeve). 

 

Fontein. Over de ligging van de Fontein bestaat geen zekerheid. De ene attestatie heeft het over een 

hofstede op de wijk Heerbrugge, een latere attestatie vermeldt een hofstede op de grote markt. Ook De 

Potter en Broeckaert vermelden een herberg De Fontein, waar de Spanjaarden op het einde van de 17e 

eeuw hun “kogels en grenaden” verstopten, maar geven geen nadere informatie over de ligging ervan 

(145).  

Volgens het Middelnederlands Woordenboek betekent fontein ‘(spring)bron’. De hofstede bevond zich 

misschien in de omgeving van een waterbron of waterput. Indien de hofstede tevens een 

drinkgelegenheid was, mag ook gedacht worden aan een symbolische fontein waar “bier uit spuit” 

(Kerckhaert 1980: 84). Kerckhaert verwijst vervolgens nog naar het ontstaan van de Gentse 

rederijkerskamer De Fonteyne in 1448 wier teksten volgens hem “een zeer belangrijke inspiratiebron 

waren voor de keuze van herbergnamen” (84). 

 

Garenhuizen. Dit complex is vrij centraal gelegen nabij de Garenmarkt, een plaats waar garen te koop 

kon worden gesteld (Joos: 229). Garen verwijst naar de gesponnen draad waaruit textiel wordt 

geweven. Vermoedelijk werden de Garenhuizen gebruikt als stapelhuizen of opslagplaatsen voor het 

garen. 
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Gouden Kind. De hofstede het Gouden Kind bevond zich in de wijk Rozen. Volgens Kerckhaert 

moeten we de betekenis van dit toponiem zoeken in een anekdote of volkslegende (1980: 137). Over 

welke legende het gaat, is in dit geval onduidelijk. 

 

Gouden Kroon. De ligging van de Gouden Kroon is voorlopig niet bekend. De kroon wijst op 

standing (Kerckhaert 1980: 151) en wordt in groter detail besproken onder de ingang De Kroon. Het 

bijvoeglijk naamwoord, goud, het edelste onder de metalen, benadrukt dit prestige en bevestigt het 

prototypische beeld van het concept kroon. De gouden kroon komt ook vaak voor in de heraldiek. 

Kerckhaert wijst er echter op dat bijvoeglijke bepalingen bij het toponiem Kroon eerder zeldzaam zijn 

en dat in die gevallen “veeleer gedacht moet worden aan een muntnaam” (1980: 151). In dit geval, zou 

de herberg genoemd zijn naar een gouden muntstuk. Bij deze laatste verklaring moeten vraagtekens 

worden geplaatst omdat het benoemingsmotief niet erg plausibel lijkt. Waarom zou een herbergier een 

herberg noemen naar een muntstuk? Dit zou bij de potentiële klanten immers het vermoeden kunnen 

opwekken dat je in die herberg van je geld zal worden beroofd.  

 

Helm. De hofstede bevindt zich volgens onze attestatie in de omgeving van Heerbrugge. Een helm is 

duidelijk een attribuut van de soldaat. Mogelijk kan de eigenaar een militair verleden hebben gehad 

(Eeklo: 65). Interessant is de opmerking van Kerckhaert, die schrijft dat “de helm te Gent ook al vroeg 

in gebruik [was] als het merk van goud- en zilversmeden” (1981: 113). Als de gevel van deze hofstede 

versierd was met een afbeelding van een helm, zou dit erop kunnen wijzen dat de eigenaar of pachter 

het beroep van goud- of zilversmid uitoefende. 

 

Hemerik. Het eerste deel, hem, gaat volgens Gysseling terug op de Germaanse vorm hamma 

‘landtong uitspringend in overstromingsgebieden’ (1960: 472). Ook Beekman traceert hem terug tot 

ham in de betekenis van ‘een in het water uitstekende hoek lands’ (Uitbreiding MNW). Het 

achtervoegsel –erik komt wel vaker voor in de Nederlandse woordvorming. De samenstellingen die zo 

gevormd worden, verwijzen normaliter naar een persoon en focussen op een (negatieve) karaktertrek 

(bv. slechterik, stommerik). In sommige gevallen kan –erik “personifiërend gebruikt [worden] ter 

aanduiding van stukken grond met slechte eigenschappen” (Zomergem: 120). De woning was 

vermoedelijk gelegen nabij een slecht stuk land in een rivierbocht. Het toponiem Hemelrijk 

(verwijzend naar een akkerland en later een hele wijk) is volksetymologisch afgeleid uit hemerik 

(Zomergem: 120).  

 

Hert. De status van de referent is onduidelijk, maar omdat vele herbergen de naam Hert dragen in 

Vlaanderen, gaan we ervan uit dat dit hier ook het geval is. De jacht was vroeger veel belangrijker dan 

nu (Kerckhaert 1981: 121), en het hert was een populaire prooi. Bovendien was het een edel en wijs 

dier. De gevechtsuitrusting en gebruiksvoorwerpen van Germaanse koningen werden vaak versierd 
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met een hert. Ook de plaatsen waar het leven goed en veilig was, de hallen, noemde men in de 

Germaanse tijd vaak naar dit dier. Het bekendste voorbeeld is de hal in het Beowulf-epos die Heorot 

(= Oudengels: ‘hert’) werd gedoopt. Deze traditie zal waarschijnlijk nog een hele tijd hebben 

doorgeleefd, maar werd aangevuld met religieuze iconografie. De legende van Sint-Hubertus, die zich 

bekeerde tot het christendom na een visioen van een hert met een vlammend kruis in het gewei, kan 

bijgedragen hebben tot de populariteit van de naam (Kerckhaert 1981: 121).  

 

Keersmaker. Uit de attestaties kunnen we niet opmaken waar deze hofstede en taverne precies 

gelegen was. Kerckhaert situeert de herberg op de grens van Lokeren en Eksaarde aan de kruising van 

twee belangrijke wegen (1980: 124). Vermoedelijk heeft ze ook haar naam gegeven aan de nog steeds 

bestaande wijk De Keersmaker.  

Keersmaker is tot op vandaag een frequente familienaam in het land van Waas. Hij is afgeleid uit de 

beroepsnaam voor de kaarsengieter (Debrabandere: 673). Kerckhaert vermoedt dat de herbergnaam 

verwijst naar het tweede beroep van de uitbater (1980: 124). In ieder geval is de herberg genoemd naar 

zijn eigenaar en verwijst Keersmaker naar zijn echte familienaam of zijn bijnaam. 

 

Kop. De Hofstede kan gesitueerd worden op de wijk Bergendries. Volgens Van Vlierberghe werd de 

hele wijk Bergendries soms aangeduid als “den Kop” (1936: 8). Rechtover de huidige Kopkapel 

vinden we vandaag nog een herberg met de naam “In den Kop”. Lange tijd was men ervan overtuigd 

dat het deze Kopkapel was die de naam had gegeven aan de plaats. De originele Kopkapel werd 

gebouwd in het jaar 1566 en wordt nog steeds bezocht wanneer men lijdt aan ernstige hoofd-, oor en 

oogkwalen (Van der Linden: 9). Volgens de legende werd de kerk geplunderd door beeldenstormers. 

Toen een plunderaar het Mariabeeld wilde vernietigen werd hij in het gezicht verwond door de arm 

van het goddelijke kind. “De goddelijke Moeder had de geus een straf toegediend door hem de kop te 

brandmerken” (Van der Linden: 10, mijn cursivering). Daarna gooiden de rovers het beeld in de 

Durme en toen een voorbijganger het opviste, werd er een kapel opgetrokken voor het miraculeuze 

beeld. Een tweede versie van de legende verhaalt hoe een officier veroordeeld was om voor de kop 

geschoten te worden (Van der Linden: 10). Hij schreef een smeekschrift naar de vorst en beloofde een 

kapel te bouwen voor Maria indien de heerser zijn verzoek tot gratie zou inwilligen.  

Hoe kleurrijk deze legendes ook mogen zijn, in de realiteit heeft de naam een minder miraculeuze 

oorsprong. Onderzoek van Dr. Fraussen wees uit dat niet de Kopkapel haar naam aan de plaats heeft 

gegeven, maar dat ze integendeel haar naam heeft ontleend aan een bestaand toponiem. De locatie 

waar later zou worden gebouwd, werd immers al minstens honderd jaar daarvoor De Kop genoemd 

(Van der Linden: 10). Het reliëf bepaalde de naam. Het terrein ligt namelijk iets hoger, het is a.h.w. de 

top (of kop) van een heuvel (Kempeneers: 164). 
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Kroon. Deze hofstede met brouwerij bevindt zich volgens onze attestatie op het Zand. Daarnaast 

vermeldt één attestatie een hofstede met dezelfde naam op het Naastveld. Kerckhaert (1980: 154) en 

Klein (18) vermelden een herberg De Kroon die zich in de Zeelsestraat bevond. Kroon is tot op 

vandaag een vaak voorkomende herbergnaam. Deze naam verwijst naar de afbeelding op het 

uithangbord van de herberg. Kerckhaert verwijst naar een gravure van Hieronymus Cock, gebaseerd 

op een schilderij van Pieter Breughel de Oude, waarop zich “een herberg met uithangbord [bevindt,] 

waarop een kroon met daaronder het opschrift ‘In de Croone’” wordt afgebeeld (1980: 151). Dit zou 

teruggaan op de Romeinse traditie om aan drankhuizen een wijnkrans uit te hangen (Zomergem: 63). 

Het symbool van de wijnkrans werd aangepast aan de middeleeuwse leefwereld en vervangen door 

een kroon, hét teken van standing, prestige (Kerckhaert 1980: 151). 

 

Lammeke. Het Lammeke is een hofstede in de wijk Staakte. Tot op vandaag wordt deze plaats 

Lammeken genoemd. Kerckhaert vermeldt dat het lam een Franse munt was die vanaf de 14e eeuw 

over heel West-Europa verspreid werd (1980: 159). Ook in Vlaanderen genoot de munt grote 

bekendheid. Kerckhaert citeert een Gentse stadsrekening: “onfaen vanden ghenen die ulpen daden ter 

ervard daer men was te Curterike ende vor Ricele … van Gerems wedue van der lake 17 lammerkine 

maken 19 s. 10 d. grote” (1980: 159). Deze suggestie is echter niet geloofwaardig. Zoals eerder al 

opgemerkt werd, is het vrij onwaarschijnlijk dat een hoeve of herberg naar een geldstuk werd 

genoemd (zie Gouden Kroon). 

We kunnen echter niet uitsluiten dat de hofstede zijn naam erfde van het gelijknamige dier. Het lam 

heeft in de dierensymboliek de connotatie van onschuld en vredelievendheid (Van Lier: 5). 

Daarenboven is er een religieuze dimensie aan verbonden (Boonen: 9). Het Lam Gods staat symbool 

voor Jezus Christus die “de zonden van de wereld wegneemt” (Joh. 1, 29).  

Het benoemingsmotief zou ook heel wat minder mystiek kunnen zijn: misschien was de uitbater 

tevens schapenboer. 

 

Rode Leeuw. De naam verwijst vermoedelijk naar de afbeelding op de gevelsteen of uithangbord van 

de hofstede. De leeuw is een heraldisch symbool dat vaak voorkomt in combinatie met verschillende 

kleuren (Boonen: 8-9).  

 

Ronke. Deze hofstede bevond zich op de wijk Hillaar. Kerckhaert vermoedt dat de naam afgeleid is 

uit een toponiem (1980: 225). Een tweede mogelijkheid vinden we bij De Roover in De Souvereinen. 

In het Lokerse dialect bestond er een uitdrukking er gaat een ronk, die betekende ‘er loopt een 

nieuwsje’ (122). De Ronke zou dan een (drink)gelegenheid geweest zijn waar men de laatste nieuwsjes 

over het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeenschap kon vernemen. Deze hypothese is 

gelovenswaardig aangezien er in de historische woordenboeken geen enkele andere betekenis van het 

woord ronk terug te vinden is, die aanleiding kan hebben gegeven tot huis-of herbergnamen. 
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Roos. Dit was een hofstede, vermoedelijk, op de wijk Rozen. Vele herbergen in Vlaanderen dragen de 

naam De Roos of De Roze en hadden een gelijknamige bloem op hun uithangbord. Al in de Romeinse 

tijd was de roos een populaire bloem. Op feestdagen werden de straten bestrooid met rozenblaadjes. 

Ook in het christendom heeft deze bloem een bijzondere betekenis: het is een symbool voor Maria 

(Van Oordt: 161). Daarenboven werd de populariteit van de roos, volgens Kerckhaert, nog vergroot 

door de invloed van volksverhalen, sprookjes (Doornroosje) en literaire werken zoals de “Roman de la 

Rose,” die heel bekend waren in de volkstaal (1990: 182). 

 

Spoelke. De hoeve Spoelke bevond zich op de wijk Bokslaar en heeft vermoedelijk zijn naam gegeven 

aan de huidige straat Spoele. Naast een hofstede vond men er hoflanden, een schuur en een brouwerij. 

De spoel is een klos waarop garen wordt gewonden en is een essentieel werktuig bij het spinnen en 

weven. Vermoedelijk gaat het om een herberg (tevens hofstede) waarvan de uitbater wever of 

kleermaker was. 

 

Stenen Huis. Het Stenen Huis lag in de wijk Oudenbos. Nadat de nonnen van Oudenbos voorgoed 

naar Heusden verhuisden, werd hun abdijhoeve herbouwd en deed dienst als kasteleinswoning 

(Verstraeten: 31). Vanaf dan wordt deze woning Stenen Huis genoemd. De hoeve staat er vandaag nog 

steeds en is als het oudste burgerlijke bouwwerk van Lokeren een beschermd monument (Van 

Campenhout 2003: 170). Het Stenen Huis onderscheidde zich van de andere (houten) huizen omdat 

het gebouwd was met stenen. 

 

Ster. De hofstede De Ster bevond zich op het Zand. Enerzijds is het mogelijk dat de naam verwijst 

naar een afbeelding van een ster op het uithangbord. Deze ster werd beschouwd als een bron van licht 

en warmte. Daarenboven kan de ster symbolisch verwijzen naar de Ster van Bethlehem, een baken 

voor de drie Wijzen uit het oosten die de Heiland kwamen begroeten, en vandaar ook in de 

middeleeuwse heraldiek als een symbool voor de reiziger die in herbergen een onderkomen vindt. 

(Kerckhaert 1980: 265).  

Daarnaast betekende ster tevens ‘een verenigingspunt van verschillende er op uitlopende straten’ 

(MNW). Het is mogelijk dat deze herberg was gelegen aan een stervormig kruispunt. De locatie aan 

het Zand bevestigt dit. 

 

Verkeerde Wereld. Als naam voor een hofstede lijkt Verkeerde Wereld vrij onwaarschijnlijk. We 

mogen dan ook vermoeden dat het hier gaat om een ludieke herbergnaam. Mogelijk verwijst de naam 

van de drinkgelegenheid op de wijk Puttenen naar een afbeelding op het uithangbord. De verkeerde 

wereld kon worden voorgesteld door een rijksappel (d.i. een gouden (wereld)bol die bovenaan wordt 

versierd met een kruis), maar dan met het kruis naar beneden. Een voorbeeld van een dergelijke 

voorstelling treffen we aan op het spreekwoordenschilderij van Pieter Breugel de Oudere (1559). 
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Volgens Kerckhaert duidt de uitdrukking verkeerde wereld een plaats aan waar het er vreemd aan 

toegaat (1980: 285). 

 

Walleke (hofstede). Het Walleke lag op de heerlijkheid van Bokslaar, nabij het complex Zandakkers. 

Vermoedelijk was dit gebouw gebouwd op een kunstmatige verhoging of wal. Huizen en hoeven 

bevonden zich vaak op een hoogte omdat dit bescherming bood tegen wateroverlast.  

  

Wereld. Deze hofstede (en vermoedelijk herberg) bevond zich aan de Beestenmarkt. Vermoedelijk 

gaat ook hier de naam terug op de afbeelding van een wereldbol op de gevel van het gebouw. 

 

Zon. Deze herberg bevond zich op de markt. Hemellichamen waren vaak een inspiratiebron voor huis- 

en herbergnamen omdat ze de mensen zo fascineerden (Kerckhaert 1980: 291). De connotaties die de 

zon heeft – warmte en bron van licht – dragen bij tot de populariteit van de naam. 

 

Zwaan. De Zwaan lag vlakbij de kerk van Lokeren, op de markt. Zwaan is een vaak voorkomende 

herbergnaam in Vlaanderen, maar uit onze attestaties wordt niet duidelijk of het ook hier om een 

herberg gaat. Wel was er reeds in 1617 een herberg met de naam De Zwaan bekend in Lokeren: “ten 

huyse vanden voorn. Joos rynckaert weert Inde swaene” (cit. In Kerckhaert 1980: 297). De herbergen 

met deze naam behoren vaak tot de oudste drinkgelegenheden van een dorp en zijn meestal in het 

dorpscentrum gelegen (Kerckhaert 1980: 293). 

Waarom deze naam zo populair was, kan op verschillende manieren worden verklaard. De zwaan 

werd gezien als symbool van leven en vruchtbaarheid. De zwemvogel komt vaak voor in de heraldiek 

en in tal van volkssprookjes (Zomergem: 64). Daarnaast kwam het, volgens Mattheeuws en Devos, in 

de middeleeuwen vaak voor dat “hoeders van burchtzwanen tegelijk ook herbergier waren” 

(Zomergem: 64). Kerckhaert suggereert nog een andere mogelijkheid: de alambic, een 

stokersgereedschap dat gebruikt werd bij het brouwen van bier, werd in vroege teksten ook wel eens 

de zwane genoemd (1980: 293). 
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7. TERREINNAMEN 

7.0. Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de terreinnamen aan bod. Hiermee worden alle toponiemen bedoeld die 

verwijzen naar cultuur- of natuurland. Vaak bestaan zulke toponiemen uit een grondwoord dat in de 

volkstaal een soortnaam was (en is) voor een bepaald terreintype (bv. akker, bos, veld). Dit 

grondwoord vertelt in de meeste gevallen iets over de aard van het terrein op het moment dat de naam 

tot stand kwam (Zomergem: 64). Er moet op worden gewezen dat deze aard in de loop der tijden 

ingrijpende veranderingen kon ondergaan. Het landschap is immers voortdurend in beweging en wordt 

beïnvloed door de mens (drooglegging van waterzieke gebieden, rooien van bos) en natuurlijke 

fenomenen (stormen en overstromingen).  

In tegenstelling tot wat traditioneel wordt aangenomen, evolueert het landschap niet noodzakelijk naar 

een toenemend percentage cultuurland. Gedurende bepaalde periodes in de geschiedenis won het 

natuurland weer aan terrein ten koste van het cultuurlandareaal. Zo beschrijven Lokerse 

kroniekschrijvers hoe, als een gevolg van onlusten en beroerten op het einde van de 16e eeuw, Lokeren 

gereduceerd was tot een schamele gemeente “in zooverre dat de markt met distels en doornen was 

begroeid en de meeste inwoners naar elders waren verhuisd” (De Potter-Broeckaert: 7). De 

tachtigjarige oorlog heeft heel veel sporen nagelaten in het Wase landschap, dat vaak het decor was 

van de veldslagen tussen het leger van Willem van Oranje en de Spaanse legioenen. Niet alleen 

werden overal verdedigingswerken opgetrokken (Dewulf 1977:105), heel wat velden en huizen 

werden geplunderd en vernield. Daarenboven kwam er een emigratiestroom op gang naar de 

Noordelijke (protestantse) Nederlanden. 

Toch is sinds de middeleeuwen de toename van cultuurland de dominante tendens in Vlaanderen 

(Zomergem: 65). Een periode van intense ontginningsactiviteit was de laatmiddeleeuwse 

ontginningsgolf van de 11e eeuw en 12e eeuw. Als een gevolg van de enorme bevolkingstoename en 

de bloei van de steden steeg de vraag naar voedsel en had men nood aan bebouwbare gronden 

(Zomergem: 65). In het Waasland, dat tot dan vooral bestond uit bosgebied (Koningsforeest) en heiden, 

werden de ontginningsactiviteiten geleid door verschillende kloosters (o.a. Boudeloo, Oudenbos enz.). 

Het is in deze periode dat het huidige Wase landschap grotendeels werd gevormd. 

Vermoedelijk bleef er na deze ontginningsperiode maar weinig natuurland meer over in Lokeren. Dat 

neemt niet weg dat veel terreinnamen verwijzen naar hun vroegere staat (bv. veld-, broek-, woestijn-

toponiemen). Andere percelen zijn dan weer genoemd naar een identificerend kenmerk zoals de vorm, 

ligging of bodem. 

In wat volgt, worden eerst de belangrijkste terreinwoorden besproken. Daarna volgt een uiteenzetting 

van de motieven volgens welke cultuur- en natuurlanden benoemd werden.  
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7.1. Kernbestanddelen in terreinnamen 

 

AKKER  

 

Het woord akker heeft een Germaanse oorsprong - het is afgeleid uit akra - en werd tijdens de 

Germaanse kolonisatie in onze streken geïntroduceerd. Het is tevens het oudste entiteitnoemende 

bouwlandlexeem in onze taal, en ooit kwam het voor in alle variëteiten van het (latere) Nederlands 

(Devos 1991: 82). De oudste akker-toponiemen verwijzen naar uitgestrekte entiteiten die vaak het hele 

bijeenliggende bouwland van een nederzetting omvatten (Devos 1991: 95). Deze betekenis van akker 

als ‘gezamenlijk bouwland van een boerengemeenschap’ is bewaard gebleven in akker-toponiemen 

met een windstreekbenaming als voorbepaling. In Lokeren treffen we een Oostakker en een 

Westakker aan.  

Vanaf de 12e eeuw is akker in de Wase dialecten geëvolueerd tot de benaming voor een afzonderlijk 

bouwlandperceel (Devos 1991: 82). Deze akkers werden individueel bewerkt. Getuigen van deze 

individuele exploitatie zijn akker-toponiemen met een persoonsnaam als voorbepaling zoals Adriaan 

Roelsakker, Jan Raesakker, Michielsakker, Tichelakker, Woutersakkers. 

 

BOS  

 

Bos is een afleiding van het Germaanse busku en betekende oorspronkelijk ‘struikgewas’ of 

‘kreupelhout’, zoals nu nog geldt voor het Engelse bush. Het woord heeft in de late middeleeuwen, 

waarschijnlijk onder de toenemende invloed van het Frans, een betekenisverandering ondergaan. 

Steeds meer werd de term bos gebruikt ter aanduiding van een “(meestal aangeplant) hoogstammig 

bos” (Zomergem: 69), waardoor het concurreerde met hout (in de betekenis van bos) dat later uit het 

lexicon verdween. 

 

BRIEL  

 

De term briel is van Voor-Germaanse oorsprong. Volgens Van Durme gaat briel terug op een 

Keltische voorouder brogilos dat ‘veldje’ betekent (1998: 177). Gysseling is een andere mening 

toegedaan. Hij vermoedt dat briel een afleiding is van bhroghilos, een woord uit de Belgische 

substraattaal met de betekenis ‘kleine omheining’ (1981: 75).  

In de vroege middeleeuwen duidde briel een omheind bos of grasland (voor herten of paarden) aan, 

dat tot een domein behoorde (Van Durme 1998: 178). Zo waren de Gentse Houtbriel, Groene Briel en 

Torfbriel vroeger domaniale meersen of bossen (Gysseling 1954: 41). De betekenis van briel 

evolueerde al snel tot ‘laaggelegen grasland in collectief gebruik’. Deze evolutie had te maken met het 
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feit dat “de vroegere domaniale graasweiden [net als de collectieve graslanden] doorgaans op 

waterzieke gronden lagen” (Zomergem: 69). Op sommige plaatsen, waaronder Gent en Zomergem, is 

briel ook een benaming voor openbare gehuchtpleintjes geworden. Dit is echter niet het geval voor de 

Briel te Lokeren. Deze laatste voldoet aan de omschrijving ‘vochtig weiland’. Het was namelijk een 

meers op de wijk Heerbrugge, dat gelegen was op de oevers van de Durme. 

 

BROEK   

 

Het Nederlandse woord broek werd afgeleid uit het Germaanse brôka, dat ‘moeras’ betekent. Broek-

toponiemen verwijzen dan ook vaak naar laaggelegen en vochtige gronden die zich in de nabijheid van 

beken en rivieren bevinden (Zomergem: 70). 

Die vochtigheid van de broeken bevorderde de groei van natuurlijke grassen die op geschikte 

tijdstippen (vooral tijdens de zomermaanden) gemaaid konden worden. Zo hadden de broeken lange 

tijd een functie die het midden hield tussen natuur- en cultuurland (Zomergem: 70).  

Toen in de 11e en 12e eeuw de nood aan bebouwbare gronden groter werd, begon men ook de minder 

geschikte en marginale gronden, waaronder de broeken, te ontginnen. Men trachtte de kwaliteit van de 

grond te verbeteren met primitieve draineringtechnieken zoals het aanplanten van bossen om de 

afwatering te bevorderen en de bodem droger te maken. Op deze manier konden de ontwaterde 

broekbodems niet enkel gehooid worden, maar ook gebruikt worden als graasweide voor het vee. 

Tot de late middeleeuwen waren de broeken vermoedelijk gemene of gemeenschappelijke gronden die 

door de hele gemeenschap van een dorp of gehucht gebruikt konden worden voor collectieve 

beweiding en als hooiweide. Later, in de nieuwere tijden, werden de broeken verkaveld tot privébezit. 

Hiervan getuigen broektoponiemen die verbonden worden met een persoonsnaam zoals Molsbroek, 

Hoolsbroek en misschien ook Parrebroek. 

 

DONK  

 

Er bestaan verschillende theorieën over de oorsprong en betekenis van het woord donk. Volgens 

sommige naamkundigen, waaronder Van den Bergh, Kern en Lindemans, was donk oorspronkelijk een 

moerasnaam (Van Osta 1992: 92-93). Gysseling bewijst echter dat donken verwijzen naar hogere, 

zandige plekken in een moerassig gebied (1956: 5). Uit geografisch onderzoek kan afgeleid worden 

dat donken stuifzandkoppen zijn die 10 000 jaar geleden (in de IJstijd) zijn ontstaan (Gysseling 1978: 

17). Uit topografische kaarten blijkt dat de donken in het Lokerse inderdaad beantwoorden aan deze 

laatste beschrijving. 
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DRIES  

 

Over de etymologie van het woord dries doen vele verhalen de ronde. Sommigen beweerden dat dries 

verwees naar de invoering van het drieslagstelsel. Dit is echter onmogelijk omdat de term dries zelf 

veel ouder is dan dit vruchtwisselingstelsel. Daarenboven is de occasioneel driehoekige vorm van 

sommige gehuchtpleinen geen bevredigende verklaring (Oostwinkele en Ronsele: 37). Driesen konden 

immers variëren van vorm en grootte. 

Dries is afgeleid uit het Germaanse threwiska dat op zijn beurt teruggaat op de Indo-Europese vorm 

*teru (opgeteerd, uitgeput). Driesgronden zijn met andere woorden gronden die men gedurende een 

bepaalde periode onbewerkt en ongeploegd (in dries 2

Het verschijnsel waar dries naar verwijst heeft een ingewikkelde voorgeschiedenis waarop veel 

naamkundigen en historici hun licht hebben laten schijnen. In het overzichtsartikel “Dries: vooral in 

Centraal- en Zuid-Oost-Vlaanderen” geeft Van Durme een overzicht van de wetenschappelijk 

bevindingen. 

) laat liggen zodanig dat de grond kan 

regenereren. 

Oorspronkelijk, d.w.z. in de vroege middeleeuwen, waren driesen gemeenschapsgrond. Ze behoorden 

tot de gronden van mindere kwaliteit die enkel extensief bewerkt werden en die zich in het 

zogenaamde outfield 3

Vanaf de volle middeleeuwen werd op geprivatiseerde gronden van geringe kwaliteit (in het out-field) 

door de individuele exploitant ook het systeem van Koppelwirtschaft toegepast (Van Durme 1998: 

138). Dit verklaart waarom bepaalde dries-toponiemen zoals Tseeuwerdries gecombineerd worden 

met een persoonsnaam (familienaam Seeuw). 

 van een dorp bevonden. Op de driesgronden paste men een systeem van 

wisselbouw (Koppelwirtschaft of Feld-Graswirtschaft) toe. In dit vruchtwisselingstelsel wordt de 

grond gedurende een aantal jaren intensief gecultiveerd als akkerland waarna het gedurende een 

periode braak of in dries blijft liggen. Wanneer de grond in dries lag, kon die gebruikt worden als 

weiland (Van Durme 1998: 138). De gemeenschappelijke gronden verloren al vrij snel (vanaf de 11e 

eeuw) hun functie als akkerland en werden permanent gebruikt als graasweide (Zomergem: 71). 

In de volle middeleeuwen werd de term dries in sommige streken gebruikt om te verwijzen naar het 

dorps- of gehuchtplein, d.i. de gemeenschappelijke grond waarrond zich de bewoning van een dorp of 

(dries)gehucht concentreerde (Van Durme 1998: 191). Dit gehuchtplein had verschillende en 

uiteenlopende functies. De belangrijkste functie van dries ‘bewoningsvorm’ staat nog heel dicht bij die 

                                                 
2 De oorspronkelijke betekenis van dries was effectief een land dat men gedurende een aantal jaren ongeploegd 
en onbewerkt liet liggen met een grondverbeterend effect. Dit kwam enkel voor in het outfield. De term dries 
mag niet verward worden met braak: “de braak behoort de infield toe” (Van Durme: 187). Een grond die braak 
lag, werd wel nog geploegd. Vandaar ook het woord braak: de grond werd met de ploeg gebroken en de stoppels 
van het vorige jaar werden omgeploegd om de kwaliteit van de grond te verbeteren. 
3 Het outfield omvat de gronden van een gemeenschap die buiten het permanente cultuurareaal behoren. Het gaat 
hierbij om woeste grond, heide, bos, struikgewas en tijdelijke, (extensief) bewerkte stukken grond (Van Durme: 
138). 
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van de vroegmiddeleeuwse dries ‘collectief graasland’ (Van Durme 1998: 164). Op het gehuchtplein 

liet men namelijk eveneens het verzamelde vee grazen. Op of rond de dries werden tevens bomen 

aangeplant, die de gemeenschap kon gebruiken. Hout was in die tijd de belangrijkste energiebron en 

belangrijk als bouwmateriaal. Uiteraard werd de dries ook gebruikt voor recreatieve doeleinden, zoals 

boogschieten (cf. de aanwezigheid van een staande wip) en samenkomsten. 

 

ETTING   

 

Het woord etting is afgeleid van het werkwoord etten dat ‘beweiden’ of ‘laten grazen’ betekent. 

Ettingen werden enkel gebruikt als graasweide en niet als hooiweide. Daarin verschillen ze van 

broeken en meersen die deze functies combineren (Zomergem: 72). 

Vanaf de 17e eeuw krijgt het woord etting in de Vlaamse dialecten concurrentie van het woord weide. 

Uit de bronnen die we hier gebruikt hebben, blijkt echter dat etting in het Lokeren van de 1e helft van 

de 17e eeuw, nog steeds als soortnaam werd gebruikt. In 1656 vermeldt het penningcohier van Dorp 

“een ettinghe int mosbrouck west de gasthuysmeersschen” (fo. 109v). In hetzelfde jaar vinden we in 

het cohier van Bergendries “een ettinghe noort spapenacker” (fo. 1).  Attestaties met het woord weide 

zijn schaars. 

 

HEIDE  

 

De vormen heide (ook heie) en hede (ook heet) stammen af van hetzelfde Germaanse grondwoord 

haithi , maar vertonen een verschillende evolutie van de diftong ai. Die splitste zich al vroeg in twee 

allofonen, nl. enerzijds ai, waaruit Nederlands ei als in eik, geit en heide, en anderzijds ae, waaruit 

Nederlands ee als in steen en zeep. De distributie van de twee allofonen is echter variabel in de 

verschillende Westgermaanse variëteiten. In het Engels werd de ae  veralgemeend, die wordt nu 

vertegenwoordigd door een oo-achtige klank, bv. goat, oak, stone, soap; in het Duits ging de ai 

overwegen: Eiche, Heide, Stein, Seife. De Nederlandse dialecten vormen in dit opzicht een 

terraslandschap: hoe meer naar het westen, hoe meer ae, hoe meer naar het oosten, hoe meer ai. In 

westelijk Vlaanderen gelijkt de situatie goed op die in het Engels: zowel in eik en geit als in zeep en 

steen hoort men daar een zogenaamde scherplange ee, d.i. een diftong eeə (Frans- en West-Vlaanderen) 

of ieə (westelijk Oost-Vlaanderen). In het Brabants daarentegen klinkt de diftong in eik en geit anders 

dan die in steen en zeep. Dat is ook het geval voor het AN, dat de Brabantse verdeling heeft 

aangenomen. 

De vorm hede / heet is dus van westelijke origine, heide en hei(e) moeten er door oostelijke expansie 

in de volkstaal en in de toponymie terecht zijn gekomen.  Ook het Waaslands stond ooit op westelijk 

standpunt, de Lokerse toponiemen Hoekheet en Heeberg getuigen daarvan. Volgens Mattheeuws en 
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Devos (Zomergem: 74) dateert de expansie van heide in westelijk Vlaanderen pas van de late 15e eeuw, 

maar in werkelijkheid moet die al eerder begonnen zijn. Sinds de publicatie van de monografie over 

Zomergem hebben de Meetjeslandse onderzoekers immers heide-toponiemen gevonden die ouder zijn 

dan de late 15e eeuw, bv. Heienberg te Mariakerke, uit 1418 (M. Devos, in mondelinge mededeling). 

We mogen aannemen dat de introductie van heide in het Waasland al van de 14e eeuw dateert.  

Heide en hede waren dus in oorsprong slechts klankvarianten van hetzelfde woord, dat ‘open, 

ongecultiveerd veld’ betekende. In de westelijk Vlaamse dialecten echter zijn beide vormen, het oude, 

inheemse hede en het nieuwe, uit Brabant afkomstige heide een hele tijd naast elkaar blijven bestaan. 

In zo’n situatie ligt het voor de hand dat beide vormen een aparte betekenis gaan aannemen. 

Mattheews en Devos (Zomergem: 74) veronderstellen dat heide voornamelijk gebruikt werd voor 

partijen of complexen woest land, begroeid met heidegewas en kreupelhout, terwijl hede / heet eerder 

betrekking had op plekken van die ongecultiveerde velden waar specifieke heidevegetatie opschoot, 

zoals diverse soorten heidekruid. Voor West-Vlaanderen wordt die laatste hypothese gesteund door 

het feit dat heed bij De Bo omschreven wordt als ‘heidekruid’. Er zijn echter geen indicaties dat de 

betekenisdifferentiatie die wellicht geldt voor westelijk Vlaanderen zich ook in de Wase dialecten 

heeft voorgedaan. Waarschijnlijk is de vorm hede daar al vroeg helemaal door heide verdrongen. 

Anders dan in West-Vlaanderen zijn er voor het Waasland geen bewijzen dat hede in de volkstaal is 

blijven voortleven: het Waasch Idioticon van A. Joos, dat ongeveer even oud is als dat van De Bo, 

maakt er alvast geen melding van. Ook de toponymie pleit in dezelfde richting: bijna alle toponiemen 

hebben de vorm hei(de), de eerder vermelde Heeberg en het Hoekheet vormt de enige uitzonderingen. 

Er zijn heel wat heide-toponiemen in de omgeving van Lokeren. Dit weerspiegelt de geografische 

situatie van het middeleeuwse landschap. Verhulst merkt op dat “in de 13e eeuw talrijke ‘wastinen’ 

[=heidevelden] vermeld worden” in de omgeving van Lokeren (1964: 67). Dit wijst erop dat de streek 

in een vroegere periode vrij dicht bebost was. Heide ontstaat immers door de degeneratie van bossen 

op natuurlijke wijze of door menselijke activiteit (bv. het te lang laten grazen van vee). Een akte uit 

1555 tekent op dat Lokeren bestond uit “veel mager ende onvruchtbaer land, al heyden ende 

schommen, dwelck ongecultiveerd” (cit. In De Potter: 7). Alle heet- en heidetoponiemen in dit bestand 

verwijzen echter al naar cultuurland. De Potter wijst erop dat er heel wat krachtinspanning “benoodigd 

[is] geweest om eene zoo groote uitgestrektheid bosch, heide en moeras tot vruchtbaarheid te 

dwingen” (6). De ontginning van heide en moeras vereisten inderdaad grote investeringen maar de 

resultaten waren gering (Verhulst 1964: 80). 

 

KOUTER  

 

Kouter gaat terug op het Latijnse cultura ‘bebouwde grond’, dat op zijn beurt afgeleid is uit het 

Latijnse werkwoord  colere ‘het land bewerken’. Over de weg waarlangs dat woord in onze taal 
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terecht is gekomen (rechtstreeks uit het Latijn, of via het Oudfrans), de periode waarin dat is gebeurd 

en de oorspronkelijke betekenis van kouter in het Nederlands is in het verleden druk gediscussieerd 

onder specialisten. Van het kouter-debat wordt uitvoerig verslag gedaan door Devos (1991: 128-154). 

Uit dat overzicht leren we dat de eerste hypothese over de oorsprong van Nederlands kouter 

geformuleerd werd door de naamkundige Jan Lindemans. Volgens hem werd kouter al tijdens de 

Romeinse tijd door de oorsponkelijke, “Keltische” bevolking uit het Latijn overgenomen ter 

aanduiding van het gezamenlijke bouwland van een nederzetting. Van die “Keltische” bevolking zou 

het woord dan zijn overgenomen door de Germaanse nieuwkomers die onze streken kwamen bevolken 

in de 4e-5e eeuw van onze jaartelling. Lindemans’ theorie is intussen echter helemaal achterhaald. 

Later onderzoek heeft uitgewezen dat de introductie van het woord kouter in de taal van de zuidelijke 

Nederlanden later is gebeurd. Wanneer precies, valt niet eenduidig vast te stellen. Er zijn immers 

redenen om te geloven dat de intrede van kouter in Vlaanderen niet overal tegelijk heeft 

plaatsgevonden. Hierover komen twee belangrijke onderzoekers, nl. de toponymist Luc Van Durme en 

de historicus Adriaan Verhulst, elk voor hun eigen onderzoeksgebied tot verschillende conclusies. Van 

Durme bestudeert Zuid-Oost-Vlaanderen even benoorden de taalgrens. In zijn gebied zou kouter al in 

de 7e eeuw in de volkstaal zijn voorgekomen. In het onderzoeksgebied van Verhulst, nl. de omgeving 

van Gent, blijkt de introductie van het woord pas enkele eeuwen later te hebben plaatsgevonden. 

Verhulst toont aan dat in de omgeving van Gent de opkomst van het woord kouter te maken heeft met 

de intrede van een nieuw soort landbouwcomplex ten tijde van de grote middeleeuwse ontginningsgolf 

(11e-14e eeuw). In die periode nam de vraag naar graan en andere landbouwproducten sterk toe door 

de bevolkingsaangroei en vooral de ontwikkeling van de steden. Om aan die vraag tegemoet te komen, 

ging men nieuwe gronden ontginnen en het bestaande, vroegmiddeleeuwse bouwland rationeel 

herverkavelen. Waar de bodemgesteldheid het mogelijk maakte, werden bestaande 

vroegmiddeleeuwse akkers uitgebreid en eventueel samengevoegd tot grote bouwlandcomplexen, die 

gemeenschappelijk werden bewerkt en waarop een nieuw bedrijfsstelsel, het zogenaamde 

drieslagstelsel (wintergraan – zomergraan – braak) werd toegepast. Die nieuwe bouwlandblokken 

werden kouter genoemd. Niet overal is de kouterstructuur even succesrijk geweest. In de vruchtbare 

leemstreken van Zuid-Oost-Vlaanderen en West-Brabant leende het terrein zich uitstekend tot de 

aanleg van kouters; de naam kouter is dan ook overvloedig aanwezig in de toponymie van die streken. 

In minder vruchtbare streken zoals de Vlaamse zandstreek en het Waasland is het succes van het 

koutersysteem beperkt gebleven. Het woord kouter is daar dan ook niet zoals in Zuid-Oost-Vlaanderen 

in de volkstaal blijven voortleven ter aanduiding van bouwland. Toch zijn er in Lokeren een aantal 

kouter-toponiemen te vinden, waaruit we kunnen afleiden dat de kouterstructuur ooit enig succes heeft 

gekend: Bokselaarkouter, Desteleerkouter, Hamkouter,  Staaktekouter, Lokerkouter en 

Zandkouter. Die laatste twee zijn waarschijnlijk jongere namen voor resp. de Lokerakker en de 

Zandakker.  Vermoedelijk werden de kouters in Lokeren al vrij snel weer verkaveld en geprivatiseerd. 

Getuige hiervan zijn toponiemen zoals Kouterakker en Kouterstuk. 
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LAAR  

 

Laar (dialect: lare) is afgeleid uit het Germaanse hlaeri en slaat traditioneel op een “onbebouwde 

grond in een beboste, moerassige of woeste omgeving waar bewoners hun vee konden laten grazen, 

hout sprokkelen enz.” (Zomergem: 19). Het is heel waarschijnlijk dat de laren geruime tijd collectieve 

gronden waren. Verhulst ziet een verband tussen het ontstaan van hoeven op open plekken (soms 

heidegebieden) in het bos en de toename van laar-namen in de streek rond Gent (1964: 82).  

 

LAND  

 

Land is afgeleid uit landa (grond) en is de meest algemene terreinnaam. Hoewel het origineel zowel 

op cultuur- als op natuurland kon slaan, wordt het sedert de middeleeuwen vooral gebruikt om naar 

specifiek ontgonnen cultuurland, meer bepaald akkerland, te verwijzen (Zomergem: 77). 

 

MEERS  

 

Meers gaat terug op het Germaanse mari (waterplas) dat tevens het grondwoord is waaruit het 

hedendaagse Nederlandse woord meer is ontstaan. “Al vroeg werd het woord gebruikt voor vochtig 

grasland op alluviale grond” (Oostwinkel en Ronsele: 40). 

Meersen waren belangrijk voor de hooiwinning maar deden ook dienst als graasweide. Nadat de 

hooioogst was binnengehaald, lieten de boeren het nagras afgrazen door het vee. Dit gebruik bleef 

populair tot lang na de middeleeuwen. Met uitzondering van de ettingen, kwamen permanente 

graasweiden niet vaak voor. De afwezigheid van blijvend graasland verklaart ook waarom het woord 

weide pas laat in de Vlaamse toponymie is doorgedrongen (Zomergem: 77).  

In de vroege middeleeuwen behoorden meersen meestal toe aan de boerengemeenschap van een dorp 

of gehucht (Oostwinkel en Ronsele: 40). Hieraan herinnert een toponiem als Bokselaarmeers. Vanaf 

de periode van de grote ontginningen, werden gemene gronden vaak geliquideerd. Ook meersen 

werden dan vaak verkaveld en geprivatiseerd (Zomergem: 77). Getuige hiervan zijn de meers-

toponiemen gekoppeld aan een persoonsnaam zoals Callebauwensmeers en Caluwenmeers. 

 

STUK  

 

Stuk, in de Germaanse dialecten ontrond tot stik, is afgeleid uit het Germaanse stukja ‘wat door slaan 

word afgestoten’ en wordt nog steeds algemeen gebruikt om een deel van een geheel aan te duiden. 

Ongetwijfeld werd stuk  in alle Vlaamse dialecten vanouds ook gebruikt als hoeveelheidsaanduidend 

woord met betrekking tot land, bv. een stuk land, een stuk meers, een stuk bos,… (Devos 1991: 54). 

Uit dergelijke kwantificerende verbindingen werd het woord na verloop van tijd verzelfstandigd tot 
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specifieke perceelsbenaming. Dat gebeurde het vroegst in de West-Vlaamse polders, waar het 

afzonderlijke stik omstreeks de 11e eeuw al wordt waargenomen als naam voor grote 

akkerlandpercelen op de ontzoute schorren. Vanuit dat gebied, dat in de volle en de late middeleeuwen 

in agrarisch opzicht toonaangevend was, verspreidde het verzelfstandigde stuk /stik zich als 

perceelsbenaming over heel West-Vlaanderen en de westelijke helft van Oost-Vlaanderen (Devos 

1991: 303-324). In dat hele gebied heet een akker tot op vandaag een stik, en spreekt men van naar het 

stik gaan en van op het stik zitten voor resp. ‘naar de akker gaan’, ‘op de akker zijn’ (om er te werken) 

(WVD I, Aflevering 1: 165). Die westelijke gebruikswijzen worden niet teruggevonden in de Wase 

dialecten. Daar heet een bouwlandperceel akker, en van een boer die op het veld aan het werk is, zegt 

men dat hij op de akker is / zit (WVD I, Aflevering 1: 165). Niettemin wijzen de vele Lokerse stuk-

toponiemen erop dat het woord ook hier ooit gebruikt werd om cultuurlandpercelen aan te duiden.  

 

VELD  

 

In zijn vroegste betekenis was veld de algemene term om een onontgonnen open ruimte buiten de 

bewoningskern aan te duiden. Tijdens de middeleeuwse ontginningsgolf van de 11e tot eind 13e / begin 

14e eeuw werden veel van die woeste gronden in cultuurland omgezet. Veel van de nieuwe akkerland- 

en weilandkavels behielden eigennamen op -veld. In ons glossarium hebben we geen veld-toponiemen 

gevonden die nog naar natuurland verwijzen, steeds duiden ze agrarisch nuttige gronden aan. In een 

aantal Nederlandse dialecten, zoals het Zuid-Oost-Vlaams en het Brabants is het woord veld ook in de 

appellatieve woordenschat tot benaming voor een perceel akkerland geëvolueerd. In die betekenis 

heeft het woord ook burgerrecht verkregen in de standaardtaal. De dialecten van het Waasland namen 

niet deel aan die betekenisevolutie, in de traditionele volkstaal heet een perceel bouwland daar akker. 

Het woord veld wordt er wel gebruikt om de landerijen buiten de bewoningskernen collectief aan te 

duiden, bv. de boeren zitten op het veld.  

 

WOESTIJN  

 

Woestijn gaat terug op een Germaanse stam wustumnjo ‘wild, onontgonnen gebied’. In de attestaties 

vinden we naast de vorm woestyne ook de verwante vormen (h)ostyne en oostyne terug. De wegval 

van de w in de anlaut, voor een geronde achterklinker komt wel vaker voor in de Vlaamse dialecten 

(Zomergem: 80). 

Met woestijn duidde men ongecultiveerd, woest land aan waarop heidevegetatie en kreupelgewas de 

vrije loop hadden. Het verwijst vooral naar de slechte kwaliteit van de zandige bodems. We hebben al 

gewezen op het grote aantal heidegronden in de omgeving van Lokeren. Toen Joanna van 

Constantinopel in 1218 de abdij van Oudenbos in bescherming nam, schonk ze er 310 bunder 
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woestijngrond aan (De Potter: 6). De abdij begon pas later met de ontginning van de heidegronden. 

Getuige hiervan is een document uit 1234: “… locus desertus in quo idem monasterium situm est cum 

wastinis adjacentibus” (cit. In De Potter: 6). 

 

7.2. Benoemingsmotieven voor terreinnamen 

7.2.1. Akker- en grasland 

(a) naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

 

 Akkerland 

 

Een efficiënte manier om naar percelen te verwijzen was het combineren van een persoonsnaam met 

een algemeen terreinaanduidend bestanddeel. Voorbeelden hiervan zijn legio: Adriaan Roelsakker, 

Arendsakker (de familienaam Arend(s)4

                                                 
4 Alle familienamen werden gecontroleerd in Debrabanderes Verklarend Woordenboek van  familienamen in 
België en Noord-Frankrijk. Enkel daar waar de familienaam zelf meer uitleg verdiend, wordt een verwijzing 
gegeven naar het hierboven genoemde werk. 

), Bakeland (familienaam Bake of Bakeland), Bakkersakker, 

Bettenakker (van de familienaam Van Betten of een afleiding van Lijsbet), Beul (familienaam (Van) 

Beul, (De) Beul(e)), Bockakkerke (van de familie De Bock), Bonnekesakker (afgeleid uit de 

familienaam Bonne of Bonneke), Borluut, Briezenakker (naar ene Bries of Brys) Brouwersakker, 

Caeskes, Caeskesakker (van de familienaam Caes), Callekensakker (vleivorm-diminutief van de 

familienaam Callens of van de vrouwelijke voornaam Calle, d.i. een verkorte vorm van Katelijne), 

Caluwensakker, Cammersakker, Cautermansakker, Cazenakker (ook een afleiding van de 

familienaam Caes), Claeyssensakker, Dooremansakker, Duivenakker (van de familienaam (de) 

Duve of Duif), Eigemansakker (deze naam wordt niet vermeld in Debrabandere, maar wanneer we de 

familienaam Eygeman(s) intikken in een zoekmachine, worden we doorverwezen naar verschillende 

genealogische sites. Hieruit kan afgeleid worden dat de familienaam zeker ooit heeft bestaan), 

Elsensakker (familienaam (Van den) Elsen), Fransakkerke, Gast, Gastenakkers (de familienaam 

(De) Gast maar gast was tevens een bijnaam voor stoere personen (Debrabandere: 492)), 

Ghyselsakker, Hazeke (naar de vaak voorkomende familienaam de Haas), Heintjesakker (naar de 

familienaam Heintjes of een diminutiefvorm van de voornaam Hendrik), Hoekmansakkerke (naar de 

familienaam Hoekman(s)), Hollander, Jacobsakker, Jan Duitsenakker (De familienaam Duytsche 

was volgens Debrabandere een volksnaam voor een Duitser of een Nederlander (422)), Jan Maes 

Heiakker, Jan Raesakker, Jan Weylenakker, Kasseldonk (in het bezit van de familie Kassel), 

Kogelstuk (naar de familienaam Kogel(s)), Koker (familienaam (De) Koker), Koopmansakker, 

Koningsakker, Kuiken (naar de familienaam Kuiken), Kwatersakker (naar de familienaam 
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Quataert), Laarmansakker, Lauwersakker, Leislanden (naar de familie Leys), Lievensakker, 

Luycxakker, Lyaertsakker, Maaisoen (misschien een vervlaamste vorm van de Franse familienaam 

Maison, maar deze vorm vinden we niet terug in Debrabandere), Maasschalksakker, Martensakker, 

Meelakkers (naar ene (Van) Meel of (Van) Mele), Meiakker (familienaam (De) Mey), 

Michielensakker, Michielsakker, Mols (uit de familienaam De Mol), Mostier (een variant van de 

familienaam Moustier), Neelkensakker (een diminutiefvorm van de familienaam Neels of Nelen of 

een diminutiefvorm van de voornaam Nele), Nonnemansakker, Onghena’s Akker, Paschier De 

Prijcker (naar ene De Prijcker, de voornaam is een afleiding van Paschalis of Pascal (Van der Schaar: 

196)), Pierleinsakker (naar de familienaam Pierlein of een diminutief- of vleivorm van Pierre), 

Pieter Bauwensakker, Pieter Bijder Tijdsakker (de bijnaam van ene Pieter), Pieter De 

Bocksakker, Pieter Petitsakker, Pieter Roelsakker, Popsakker, Popsheikes (van de familienaam 

Poppe), Praters Langakkerke, Raesakkers, Robbrechtswinkel, Roelsakker, Sertsakker, 

Sintensakker (familienaam Van Sinten), Smeiersakker (variant van ‘s Meiers die afgeleid is van de 

familienaam (De) Meyer), Snarensakker (mogelijk via de vorm ‘s Naarden afgeleid van de 

familienaam Snaren(s)), Stalensakker, Stoppelaar (afgeleid van de familienaam Stobbelaar), 

Strubolsakker, Theunisakker, Timmerman, Vaerincx Akkerke, Veensakkerke (naar (Van) Veen), 

Vijlder, Vosakkerke (familienaam De Vos), Vynckaerts Akker, Wallemansakker, Winterdonk (in 

het bezit van de familie De Winter), Wolfsakker (familienaam (De) Wolf), Wouters en 

Woutersakkers. 

 

Een aantal toponiemen dat volgens deze structuur zijn opgebouwd, verdienen extra aandacht. 

 

Begijnakker. Er zijn twee percelen die deze naam dragen. Eén ervan bevond zich op de wijk 

Bergendries, het andere op de wijk Everslaar. Voorts is er een Begijnakkerke in de Kouterstraat. 

Waarschijnlijk waren die landerijen het bezit van een begijnhof. Omdat er te Lokeren nooit een 

begijnhof is geweest, gaat het hier mogelijk om een begijnhof uit Gent of uit Dendermonde. In een 

renteregister uit 1593 (Verstegen 1986: 89) wordt de pastorie vermeld die in het zuiden paalt aan het 

kerkhof, in het westen aan Barbara Willems en in het noorden aan de begijnhove. Volgens Verstegen 

zou een niet nader genoemd begijnhof onder meer bezittingen gehad hebben ter hoogte van de huidige 

Torenstraat (1986: 89). De bedoelde percelen kunnen ook eigendom zijn geweest van individuele 

begijnen, want in tegenstelling tot een kloosterling mocht een begijn wereldlijke goederen bezitten. 

Daarnaast komt de familienamen Beg(h)ijn en (Van den) Begin(e) voor (Debrabandere 2003: 103-104). 

Mogelijk was deze grond in het bezit van iemand met deze familienaam. 

 

Blauwbuik(en). Spottend worden de inwoners van Eksaarde Blauwbuiken genoemd. Deze naam zou 

afkomstig zijn van een paling met blauwachtige buik, die frequent gesignaleerd werd in de wateren 
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van Eksaarde (Van Goethem en Vanderveken). Het bedoelde perceel was vermoedelijk bezit van een 

persoon uit Eksaarde en maakte deel uit van het complex Hoekheet. 

 

Burggravenakker. Het perceel bevond zich volgens de attestatie op de wijk Everslaar. Een burggraaf 

was “een ambtenaar die als stadshouder van zijn leenheer […] zekere rechten uitoefende” (WNT). We 

weten dat de burggraven die in Gent de belangen van de Graaf van Vlaanderen behartigden, ook 

gronden bezaten in Lokeren. Bovendien weten we dat Hugo II, burggraaf van Gent, één van de 

weldoeners was van het klooster van Oudenbos. Deze kastelein was wel degelijk belangrijk voor 

Lokeren. Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij na zijn overlijden in 1232 in de Lokerse abdij 

begraven werd (Van Driessche 2004: 7). Daarnaast valt echter niet uit te sluiten dat burggraaf hier 

verwijst naar de achternaam van de eigenaar, ene De Burggrave (Debrabandere 2003: 156). 

 

Buikensakker. De ligging van het perceel is voorlopig onbekend. Het toponiem is vermoedelijk 

afgeleid uit de familienaam Buyens (Debrabandere 2003: 165). In de kerkrekeningen van 1589 en 

1590 wordt een zekere Joos Beuyens vermeld (De Potter-Broeckaert: 176). 

 

Desteleerkouter. Dit intensief bewerkte akkercomplex bevond zich op de plaats die nu Kouter wordt 

genoemd en strekte zich uit tussen Hillaar en de Vondelbeek. Vroeger werd deze waterloop volgens 

Pieters (1972: 39) overigens Destelbeek genoemd in de volksmond.  

De voorbepaling zou kunnen verwijzen naar de familienaam Desteleer. Deze komt niet voor in het 

werk van Debrabandere noch in de verzameling familienamen van Marynissen (www.familienaam.be, 

3 mei 2008). Wanneer we de naam ingeven in een zoekmachine, blijkt echter dat de familienaam wel 

degelijk voorkomt of voorkwam. 

 

Drie Kinders. Dit land gelegen aan het Polenstraatje behoorde toe aan of werd bewerkt door de drie 

kinderen van een niet nader genoemd persoon. 

 

Duinenakker. Uit de topografische kaart van Lokeren kunnen we niet afleiden dat er ooit duinen 

geweest zijn te Lokeren. Het lijkt ons dan ook zeer onwaarschijnlijk dat dit toponiem verwijst naar een 

zandige heuvel. Te meer omdat we in geen enkel ander geattesteerd toponiem een verwijzing vinden 

naar duinen in Lokeren. We durven dan ook te denken dat het hier gaat om een schrijffout of 

verkeerde lezing van de naam Duivenakker (zie lijst hierboven). Dit toponiem verwijst naar de naam 

van de pachter of eigenaar, ene (De) Duve (Debrabandere 2003: 420). 

 

Eemansakker/Heemansakker. Uit de ligging van beide akkergronden (aan het Aststraatje) kunnen 

we afleiden dat het hier gaat over hetzelfde toponiem. De oudste variant die in onze attestatie 

voorkomt, is Heemans. Daarenboven staat deze vorm het dichtst bij de oorspronkelijke naam 

http://www.familienaam.be/�
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Heedemans (Debrabandere 2003: 581). In de Vlaamse dialecten komt h-deletie zeer vaak voor. Ook in 

deze verzameling toponiemen is het een frequent fenomeen. 

 

Gentenaarsakker. Een perceel in de nabijheid van de hofstede Hemelrijk. Dit perceel was in het bezit 

van iemand die in Gent woonde of van daar afkomstig was. 

 

Geselaar. Vermoedelijk is dit niet gelokaliseerde perceel genoemd naar de eigenaar. De familienaam 

Geselaar komt echter niet voor in Debrabandere. Wel vinden we een aanverwante familienaam 

Gyselaar terug (Debrabandere 2003: 553). 

 

Hoge Baljuw. Dit land op de wijk Oever was oorspronkelijk bezit van de hoogbaljuw. Vanaf 1305 

was het Waasland immers een baljuwschap. De hoogbaljuw was het hoofd van de bestuurlijke en 

rechterlijke macht (Catthoor). 

 

Leinsakker. Dit akkerland is gelegen in de Sleehage op Bergendries. De familienaam van de bezitter 

kan zowel Lein of Leins geweest zijn. De Potter vermeldt een schepen van Lokeren uit de 16e eeuw 

met de naam Jan Leyns en een schepen (anno 1645), die luisterde naar de naam Gillis Leyn (82). Beide 

vormen zijn een korte vorm van Geleyn (Debrabandere 2003: 765). 

 

Meierij. Dit land op het Drongengoed was oorspronkelijk bezit van de meier van dit gebied. 

 

Papenakker, Papenland. De Papenakker was gelegen op de wijk Bergendries, terwijl het Papenland 

zich op het complex Beischoot bevond. In het Middelnederlands was pape de meest voorkomende 

term om naar een geestelijke te verwijzen (MNW). De Papenakker (en de opbrengst van het perceel) 

was bezit van de priester of pastorij van Lokeren. Ook de familienaam (de) Pape was zeer courant in 

Vlaanderen (Debrabandere 2003: 941). 

 

Slangenakker. Deze akker op Heiende is niet genoemd naar de bekende diersoort. Vermoedelijk gaat 

het hier om een akker van een zekere De Langhe. In de genitiefvorm verscheen dit toponiem echter 

onder de vorm des Langhen Acker, dat in de spreektaal werd samengetrokken tot ’s Langen akker. 

Door volksetymologie is men de naam gaan herinterpreteren waardoor de vorm slangenakker ontstond. 

 

Snavelsakker. Dit perceel kon niet gelokaliseerd worden. De voorbepaling snavels lijkt hier niet te 

wijzen op de bekvorm van het perceel, want dan zouden we de vorm snavelakker verwachten, zonder 

tussen –s. Vermoedelijk is die tussen –s een genitiefsuffix bij een persoonsnaam. Aangezien de 

familienaam Snavel(s) nergens voorkomt, gaat het hier mogelijk om een vervorming van de 

familienamen Naaf of (De) Nave (Debrabandere 2003: 887), die vanuit de genitiefverbinding ’s 
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Navens gemakkelijk tot Snavels konden evolueren. Ook zou nave een in de spreektaal gebruikelijke 

verkorting geweest kunnen zijn van de moedersnaam Vernaeve (www.familienaam.be, 15 mei 2008), 

ook van daar af heeft een verbastering naar snavels weinig voeten in de aarde. 

 

Vissenakker. Dat deze akker genoemd zou zijn naar vissen, lijkt uitgesloten, want vissen bevonden 

zich niet op akkers. Onwaarschijnlijk is ook dat achter de bepaling het woord visse, d.i. de Oost-

Vlaamse benaming voor de bunzing, schuil zou gaan. De bunzing vertoont zich niet op akkers, zeker 

niet op klaarlichte dag. De meest aannemelijke verklaring is dat dit toponiem herinnert aan een 

voormalige pachter of bezitter, die De Vis(ch) heette met zijn familienaam. 

 

Voshaard. De naam van dit perceel op Bokslaar is vermoedelijk een variant met hypercorrecte h van 

de familienaam Vossaert (Debrabandere 2003: 1284), een afleiding van de Germaanse voornaam vos-

hard (vgl. ook met Reinaert).  

 

Vrouwenheide. Vrouw verwees vroeger vaak naar voorname, hooggeplaatste en gerespecteerde 

dames (WNT). Kloosterzusters die een hoge positie hadden in de hiërarchie van de 

kloostergemeenschap (bv. als abdis of als priores), werden ook Vrouwe genoemd (WNT). Dit stuk 

land in de wijk Nieuwpoort was vermoedelijk in het bezit van de zusters van het klooster Oudenbos. 

Dit wordt bevestigd door het feit dat het kloosterbezit vooral bestond uit heiden (wastinen), die de 

kloosterzusters later cultiveerden. 

 

Wapenaart. Dit land op de wijk Bergendries werd genoemd naar de eigenaar, ene Jan Wapenaart, die 

ook in de attestaties wordt vermeld. De familienamen Wapenaar of Wapenaert ‘gewapende’ vinden 

we terug in Debrabandere (2003: 1301). 

 

Warregaren. Dit perceel bevond zich centraal op de wijk Hillaar. Kerckhaert vermeldt een hofstede te 

Gent met deze naam. Uit de citaten die deze laatste aanhaalt, blijkt dat Werregaren een familienaam is: 

“It. Remeeux ende Joos de schuwere van den huuse ende eerve dat steven werregarins was” 

(Kerckhaert 1980: 285). Deze familienaam komt niet voor in het werk van Debrabandere, maar ook 

Gysseling vermoedt dat er achter de Gentse Werregarenstraat een familienaam schuilgaat (1954: 85). 

 

Wees. Dit zaailand nabij Brandschoot werd ofwel genoemd naar de ouderloze eigenaar of pachter van 

het stuk grond, ofwel naar iemand met de familienaam (de) Wees, de Weese, etc. (Debrabandere 2003: 

1309). 

 

http://www.familienaam.be/�
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Weltevreedsakker. Weltevree komt niet als familienaam voor in Debrabandere. Weltevree is echter 

wel een vaak voorkomende herberg- of huisnaam. De bewoner daarvan kan best die naam als bijnaam 

gehad hebben. Dit perceel op Nieuwpoort was dan vermoedelijk naar deze man genoemd. 

 

Wezelke. Daar wezels nogal schichtige dieren zijn, lijkt het niet echt waarschijnlijk dat deze akker 

genoemd is naar deze diersoort. Veeleer moeten we denken aan de familienaam van de eigenaar of 

pachter: (de) Wezel (Debrabandere 2003: 1319). 

 

 Grasland 

 

Ook graslanden werden genoemd naar hun eigenaar of pachter: Baasdonk (afgeleid uit de 

familienaam Baes), Callebauwensmeers, Caluwenmeers, Koningsmeers en Winterdonk.  

 

Burgmeers. Burg stond in het Middelnederlands voor een burcht, slot of kasteel (MNW en WNT). 

Mogelijk gaat het hier om een grasland dat hoorde bij het domein van het kasteel van Sterrebeek. Dit 

kasteel, dat een soort buitenverblijf was voor het Gentse geslacht de Cortewille, bevond zich aan de 

Lede, nabij de Durme en bestond uit een opperhof en een neerhof. Op het einde van de 16e werd het 

kasteel verwoest door troepen uit Dendermonde (De Vos 1996 : 66). De landerijen kwamen in de 17e 

eeuw in handen van de heer van Sterrebeek en werden rond 1660 verkaveld en verkocht (De Vos 1996: 

66). Het is zeer waarschijnlijk dat meersen deel uitmaakten van de landerijen van dat kasteel. 

 

Gasthuismeersen. Dit stuk grasland werd niet genoemd naar de pachter maar naar de instantie die de 

grond bezat (“de gasthuysmeersschen gepacht van het gasthuis van Dendermonde”). Vermoedelijk 

gaat het hier om het Dendermondse hospitaal Sint-Blasius, dat in 1202 werd opgericht en nog steeds 

bestaat (Dhanens 1961: 211). 

 

Guldenmeers. Dit perceel was het bezit van een gilde (dia.: gulde) of genootschap. Volgens 

Verstegen (1980: 6) had o.a. het gilde van Sint-Laureins gronden in Lokeren. Om welke gilde het in 

dit toponiem gaat, kan niet afgeleid worden uit de attestaties. 

 

Heilige Geestmeers. Dit perceel was het bezit van de Heilige Geesttafel of de Armendis (Kerckhaert 

1981: 109). 

 

Juffrouwmeers. Dit stuk grond was gelegen op de wijk Oudenbos. De eigenares (in de Wase 

dialecten soms ook wel heefvrauw genoemd) was een gerespecteerde, fatsoenlijke vrouw uit de hogere 

kringen. In de Zuidelijke Nederlanden kon de term ook verwijzen naar vrouwelijke religieuzen en 
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begijnen (MNW). Wegens de ligging op Oudenbos (het territorium van het klooster van Oudenbos) is 

deze laatste mogelijkheid zeer aannemelijk. 

 

Kapelrijmeers. Dit land behoorde vermoedelijk toe aan een kapelrij. Dit is “een stichting waaruit de 

kapelaan bezoldigd werd” (WNT). De opbrengst van een zogenaamd kapelrijland werd gebruikt om 

de kapelaan te betalen. 

 

Rupelmondeke. Dit perceel is genoemd naar de eigenaar die in Rupelmonde woonde of van daar 

afkomstig was. 

 

 Akker- of Grasland 

 

Voorbeelden in deze categorie zijn: Hoolsbroek (naar de familienaam Van Hool), Housart 

(familienaam Housard), Kinderakker (een akker die bezit was van één of meer kinderen van een niet 

nader genoemd persoon of naar de familienaam Kindt, Verkinder, Van De Kinderen), Melisveld, 

Petegems Heide, Popshoek, Roeckens, Siesveld (naar ene Sy(en)) en Tseeuwerdries (vermoedelijk 

een afgeleide vorm van de familienaam Seeuw). 

 

Kerkenland. Dit stuk grond, gelegen nabij de Oude Puttenen, was het bezit van de kerk van Lokeren 

maar werd verpacht aan derden. 

 

(b) naar de ligging 

Een groot aantal terreinnamen wordt gecombineerd met het bijvoeglijk naamwoord achterste, 

middelste, tussenste en voorste. Dit geeft aan dat de bedoelde percelen respectievelijk achteraan, 

centraal of vooraan een akkercomplex gelegen zijn: Achterste Begijnakker, Achterste Bekakker, 

Achterste Bosselke, Achterste Brandschootwinkel, Achterste Distelakker, Achterste Doorgang, 

Achterste Durmakkerke, Achterste Hage, Achterste Hulsdonk, Achterste IJsakker, Achterste 

Leen, Achterste Nieuwlanden, Achterste Pachtgoed, Achterste Rake, Achterste Rootstuk, 

Achterste Smeiersakker, Achterste Stoeldie, Achterste Waalveld, Tussenbosaarde, Tussenste 

Hage, Tussenste Leen, Voorste Bosselke, Voorste Brandschootwinkel, Voorste Brouwersakker, 

Voorste Distelakker, Voorste Durmakkerke, Voorste Aasschoot, Voorste IJsakker, Voorste Leen, 

Voorste Lotershoek, Voorste Oude Durme, Voorste Rootstuk, Voorste Ruilaar, Voorste 

Smeiersakker, Voorste Stakelynckakker, Voorste Stoeldie, Voorste Vitsenberg.  

 

Daarnaast vinden we toponiemen die voorafgegaan worden door een rangtelwoord (Eerste-, Tweede-): 

Eerste Veldakker (Naastveld), Eerste Voshaal en Tweede Veldakker (Naastveld), Tweede Voshaal. 
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Het gaat hier om percelen van een onderverdeeld complex die men vanuit een bepaalde positie 

respectievelijk als eerste of tweede tegenkomt. 

 

Akkerland 

 

Aalstakkerke. Aals is een dialectische vorm van els (Lindemans 1924: 27). Het collectiefsuffix –t 

wijst erop dat het hier gaat om een perceel waarop zich meerdere elzen bevonden. Het bedoelde 

perceel nabij de Ganzendries bevond zich wellicht in de nabijheid van een elzenbos of op gerooide 

bosgrond. Het is tevens mogelijk dat rond dit perceel nabij de Ganzendries een elzenhoutkant of 

elzenrij aangeplant was. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor het Elstje te Bokslaar en de Elsten, 

waarvan de ligging onbekend is. 

 

Aasschoten. Het gaat hier om meerdere percelen gelegen op het complex Aarschoot. Het toponiem 

Aarschoot wordt verklaard in de rubriek grote complexen. 

 

Adriaansbos. Dit perceel dat een onderdeel van de Keldenaren vormt, lag ofwel nabij het bos van ene 

Adriaan ofwel op de plaats waar het genoemde bos zich vroeger bevond. Andere toponiemen die op 

deze manier geïnterpreteerd moeten worden zijn: Grietjesbos (ligging onbekend), Heilige Geestbos 

(op Hillaar en eigendom van de Heilige Geesttafel of armendis), Maercxbos (ligging onbekend), 

Preekherenbos (eigendom van een - vermoedelijk Gentse - predikheer of prediker) en Vogelarenbos 

(ligging onbekend).  

 

Akker Rechtop. Dit perceel op de weg Oudenbos lag recht tegenover het beschouwingspunt van de 

naamgevers. 

 

Aspoel(en). Dit akkerland lag ten oosten van de huidige Klipsenstraat en was genoemd naar een 

aspoel die op of nabij het perceel lag. De voorbepaling bestaat uit een vorm as die in de attestaties ook 

voorkomt met een verlenging van de vocaal als aas en zelfs met hypercorrecte h- als haas. As is een 

variant van es (Kempeneers 1983: 63), een boom die vaak aangeplant werd op of rond waterzieke 

bodems. Het gaat dus om een poel waarrond essen groeiden. 

 

Aspoelbeek . Een stuk akkerland dat gelegen is aan de Aspoelbeek (zie Aspoelbeek, waternaam).  

 

Bachtenelst. Bachten is afgeleid uit be + achten net zoals buiten afgeleid is uit be + uiten (MNW). Dit 

stuk grond bevindt zich achter een elzenbos of achter een perceel met de naam Elst(en).  
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Beekakker. Op de wijk Oudenbos liggen twee percelen met deze naam. Beide liggen in de nabijheid 

van een beek. 

 

Beukakkers. De beuk kwam in het Waasland niet voor als perceelsrandbegroeiing. Dua wijst erop dat 

van de beuk “geen vermelding werd gevonden met betrekking tot aanplantingen buiten bosverband” 

(209). Vermoedelijk gaat het hier dus om een perceel dat gelegen was nabij een beukenbos of dat 

ontstond na de rooiing van zo’n bos. De ligging van het perceel is niet bekend. 

 

Bokslaarkouter. Kouter op de wijk Bokslaar. 

 

Bollewerken, Bollewerkakker. Een akker(complex) in het noorden van Lokeren tussen de Eikelstraat 

en Wapenaarteindestraat. Bollewerk is een oudere vorm van AN bolwerk en betekent ‘versterking, 

verschansing’ (EWN i.v. bolwerk). Mogelijk bevond zich in de nabije omgeving van deze akker een 

verschansing. In het Waasland werden in de 16e en 17e veel schansen gebouwd in de context van de 

80-jarige oorlog (Dewulf 1977: 105). Van een versterking op die plaats hebben we echter geen 

bewijzen gevonden. 

 

Brandschootwinkel. Volgens het Middelnederlands Woordenboek betekende winkel in een vroeger 

taalstadium ‘hoek’ (vergelijk met winkelhaak). Dit perceel bevond zich in de hoek van het 

Brandschootcomplex. 

 

Briels. De Briels bevond zich op de huidige wijk Keersmaker, ten oosten van de (eveneens huidige) 

Heyerstraat. De eind –s is een meervoudssuffix en geeft aan dat het gaat om meerdere kavels. Deze 

zaailanden bevonden zich op een plaats die tot dan toe Briel heette (zie ook algemene bestanddelen). 

Het gaat om akkers die gewonnen werden uit voormalig vochtig grasland. 

 

Brouwerij . Een perceel in het centrum van Lokeren, gelegen nabij een brouwerij. 

 

Brugakker. Een akker op Staakte, gelegen aan een brug. Vermoedelijk gaat het hier over een brug 

over de Lede. 

 

Dalgrachten. Een perceel gelegen op de wijk Bergendries. Het akkerland is genoemd naar een nabij 

gelegen waterloop met de naam Dalgracht. De meervoudsvorm geeft aan dat het land in kwestie 

verdeeld was in meerdere kavels of percelen. De naam van de waterloop verwijst naar het feit dat de 

gracht door een dal liep. 

 



 74 

Damakker, Damakkerke. Akker gelegen aan een dam. Het woord dam kan op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds duidt dam een afdamming aan, anderzijds kan de term 

verwijzen naar een (rechte) verhoogde weg door moerassig gebied (Gysseling 1981: 75; zie ook 

algemene bestanddelen straatnamen). Welke invulling de term hier moet krijgen is niet met zekerheid 

te zeggen. De ligging van het Damakkerke nabij de Gaverstraat en de Braamschoot doet echter 

vermoeden dat dit perceel zich in moerassig terrein bevond. De dam waarnaar wordt verwezen in het 

toponiem Damakkerke zou dan een verhoogde weg zijn door waterziek terrein. De ligging van de 

Damakker is niet bekend. 

 

Dendermondse Bos. Dit land op Bokslaar was ofwel gelegen nabij het gelijknamige bos – waar we 

overigens geen sporen van terugvinden in onze attestaties - ofwel gelegen op de plaats waar het bos 

zich vroeger bevond. Het perceel paalde vermoedelijk aan de Heerweg naar Dendermonde.  

 

Dennekes. In het werk van Dua vinden we geen vermeldingen van naaldbomen die aangeplant werden 

rond de percelen. Waarschijnlijk gaat het hier dan ook om een akker die gelegen is in de buurt van een 

dennenbos of op de plaats waar vroeger een dennenbos stond. Het perceel kon niet gelokaliseerd 

worden. 

 

Dijkakker. Een akker in de Hoekstraat die in de nabijheid lag van een dijk of waterkering. Uit de 

ligging kunnen we afleiden dat het hier gaat om een dijk aan de Heilige Geestbeek (op de Popp-kaart 

Ruiseau du St. Esprit genoemd). 

 

Dreefakker. Twee percelen op de wijk Oudenbos dragen deze naam. Deze akkers waren gelegen nabij 

een niet te lokaliseren dreef. 

 

Dreef . Perceel op de wijk Heiende, gelegen bij een dreef. Op de kaart van Fraussen wordt in die buurt 

een akkercomplex De Dreven vermeld. 

 

Durmakkerke. Een akkerland gelegen ten noorden van de Durme. 

 

Dwarsakker. Een stuk grond aan de grens met Eksaarde dat zich haaks op de andere percelen uitstrekt 

(Zomergem: 88). 

 

Eekbos. Dit stuk grond aan de Molsbergen kan genoemd zijn naar een eikenbos dat in de omgeving 

lag, maar dat niet voorkomt in de attestaties. Een andere, en meer waarschijnlijke, verklaring is dat het 

eikenbos gerooid werd en dat het nieuw ontgonnen akkerland de naam overerfde.  
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Gabriëlstraatje. Een perceel op de wijk Rozen gelegen nabij een weg met deze naam. In onze 

attestaties vinden we geen enkele verwijzing naar een straat met deze naam. Vermoedelijk ging het om 

een kleinere dreef die naar het land van ene Gabriël leidde. 

 

Gootje, Gootjes. Perceel op de wijk Oudenbos, dat nabij één of meerdere afwateringskanalen ligt die 

door de mens gegraven werden. Het akkercomplex Gootjes is onderverdeeld in verschillende percelen. 

Vermoedelijk wordt één onderdeel van het complex Gootje genoemd. 

 

Hamelgaten. Het grondwoord gat verwijst naar een toegang tot of doorgang naar een akker- of 

weiland of naar een boerderij. In dit toponiem gaat het om de toegangsweg tot het land of erf van ene 

Ha(e)mel(s) (Debrabandere 2003: 565), waarbij dit akkercomplex gelegen was. 

 

Hamkouter. Pieters (2000: 79) schrijft dat de naam Hamkouter niet meer in gebruik is en daarom 

moeilijk te lokaliseren. Hij vermoedt dat deze kouter zich op Bokslaar bevond. Uit de attestaties in 

onze verzameling kunnen we echter afleiden dat het gaat om een gebied op de wijken Puttenen en 

Werkstede, omtrent de huidige Molenakkers. Ham is afgeleid uit het Germaanse hamma en betekent 

‘landtong uitspringend in inundatiegebied’ (Gysseling 1960: 441). Bij uitbreiding verwijst het ook 

naar een kromming of bocht in een rivier (Zomergem: 134). De Hamkouter strekte zich dus 

vermoedelijk uit tot aan de Durme en was genoemd naar één van de bochten die de rivier maakt ter 

hoogte van Werkstede. 

  

Hemelrijk. Dit zaailand bevindt zich aan de hofstede met de naam Hemerik. Vermoedelijk is deze 

naam door volksetymologie omgevormd tot Hemelrijk. Ook in andere toponymische detailstudies 

wordt het toponiem Hemelrijk teruggevoerd op hemme-rik (Zomergem: 102). 

 

Hertakkerke. Een perceel genoemd naar een hofstede of herberg die Het Hert werd genoemd.  

 

Hoekakker, Hoekstuk. Een akkerland dat gelegen was in de hoek van een akkercomplex. 

 

Kakelberg. Een plaats op Bokslaar, in het complex Eepten aan de Spiegelstraat. Kakelberg is een 

variant van kokelberg en koekelberg. Het eerste element is afgeleid uit de Indo-Europese vorm 

kukanos ‘hoogte’ (Gysseling 1983: 54). De samenstelling van het element kukanos en berg (‘berg op 

een hoogte’) is tautologisch van aard (Zomergem: 135).  

Daar kakelberg en kokelberg varianten zijn, zou de naam van deze plaats afgeleid kunnen zijn van de 

Heerlijkheid van Kokelberge. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. In het artikel dat Verstegen schreef 

over deze heerlijkheid wordt een korte opsomming gegeven van de eigendommen (1985: 92-94). We 

vinden geen vermelding van gebieden aan de Spiegelstraat. Daarenboven wordt de naam van de 
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heerlijkheid in de attestaties steevast met o geschreven en niet met a. Hierdoor rijst het vermoeden dat 

het hier gaat om een hoogtenaam die verwijst naar de specifieke veldconditie: het perceel bevond zich 

op of nabij een hoogte. 

 

Kapelakker. Een stuk akkerland aan een kapel in de wijk Oudenbos. Lange tijd stond hier een 

bijzondere Reinaertbank, d.i. een zitbank waarop een citaat uit het bekende dierenepos is weergegeven 

en die wordt opgericht op plaatsen die in het Reinaertverhaal zouden voorkomen. Volgens een aantal 

Reinaertkenners waaronder De Wilde en Broeder Aloïs, zouden Reinaert en zijn kompaan, Grimbeert, 

voorbij deze kapel gewandeld hebben. Toen ze onderweg waren naar het hof van koning Nobel, nam 

Reinaert in het hof van de “swarte nonnen” een haan te grazen. Deze “swarte nonnen” zouden dan de 

nonnen van het klooster te Oudenbos geweest zijn (Van Daele: 148). Toch is deze gedachtegang niet 

waterdicht. Gysseling wees erop dat het Reinaertepos rond 1200 werd geschreven terwijl het klooster 

pas in 1215 werd opgericht (1972: 214). Bovendien waren de habijten van de nonnen te Oudenbos niet 

zwart maar grauw of wit (Van Driessche 2007: 68). Tegenwoordig staat de Reinaertbank aan de kerk 

van Oudenbos. 

 

Keersmakerke. Een perceel op de huidige wijk Keersmaker, genoemd naar de gelijknamige hofstede. 

 

Klaverbeek. Een stuk land gelegen aan de Klaverbeek op de wijk Bergendries.  

 

Kleembosselke. De voorbepaling kleem, een Vlaams dialectwoord voor leem, verwijst naar de 

leemachtige kwaliteit van de bodem (Zomergem: 111). Het diminutiefsuffix –ke kan op twee manieren 

geïnterpreteerd worden: ofwel gaat het om een perceel nabij een klein kleembosje of de plaats waar 

zo’n bosje werd gerooid, ofwel gaat het om een relatief klein perceel gelegen bij het kleembos of 

gewonnen door rooiing van het bos. 

 

Klein Bosselke. Mogelijk bevond zich hier vroeger een (klein) bos(je). Anderzijds kan dit perceel op 

Beischoot genoemd zijn naar een nabijgelegen bosgebied. Ook in dit toponiem kunnen het adjectief en 

het diminutiefsuffix zowel verwijzen naar de grootte van het perceel als naar de omvang van het 

(voormalige) bos. 

 

Kloet, Kloetje. Kloet/kloot betekent in oorsprong ‘klont, kluit, homp’ en werd in het 

Middelnederlands gebruikt voor verschillende ronde of bolvormige zaken, bv. voor de bal die bij 

allerlei spelen werd gebruikt (EWN: 83). In de sfeer van het landschap duidt het woord op een 

bolvormige verhevenheid (Gysseling in Dierickx 1960: 26). De twee Lokerse percelen met die naam, 

die we kunnen situeren in het noorden van Staakte op de plaats waar in latere documenten het complex 

Kloet wordt geplaatst, zijn ongetwijfeld genoemd naar hun ligging op of nabij zo’n hoogte.  
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Kraaienberg. Dit land, waarvan de ligging niet bekend is, bevond zich vermoedelijk in de omgeving 

van een hoogte met de naam Kraaienberg. In geen van onze attestaties wordt deze hoogte echter 

expliciet genoemd. Enerzijds is het mogelijk dat er op of rond de berg veel kraaien gespot werden. 

Van Durme (1986-91: 395) veronderstelt dat de kraai als Germaanse dodenvogel ook werd gebruikt 

om te verwijzen naar gerechtsplaatsen die bij voorkeur ver van bewoningscentra waren verwijderd. 

Misschien was er op deze berg een galg opgesteld. Een andere verklaring is iets minder luguber. We 

kunnen immers niet uitsluiten dat deze berg eigendom was van iemand met de familienaam (De) 

Craye (Debrabandere 2003: 702). 

 

Krakeelbos. De voorbepaling krakeel betekent ‘twist, onenigheid, al dan niet gepaard met een 

woordenstrijd’ (WNT). Het bos waar het bedoelde land naar is genoemd, was vermoedelijk onderwerp 

van een discussie tussen verschillende erfgenamen of tussen personen of instanties die er recht op 

meenden te hebben.  

 

Kruisakker. Een akker die zich in de nabijheid van een kruis bevond. Er zijn twee mogelijke 

interpretaties van het woord kruis, die aan de orde zijn. Enerzijds kan kruis verwijzen naar een 

veldkruis (d.i. een kruis in de velden, dat vaak als oriëntatiepunt dienst deed) in de onmiddellijke 

omgeving van het perceel. Anderzijds kan de akker gelegen zijn aan een kruispunt. Omdat we in de 

attestaties geen duidelijkheid krijgen over de ligging van het perceel, kunnen we niet nagaan welke 

van de twee verklaringen de juiste is voor dit toponiem. 

 

Laarbos. Stuk land genoemd naar zijn ligging nabij het gelijknamige bos, of dat door rooiing van dat 

bos werd gewonnen. De bosnaam zelf is voor verschillende verklaringen vatbaar. Het eerste deel is 

mogelijk een persoonsnaam, verwant met de nog voorkomende familienamen De Lare of (van) Lare 

(Debrabandere 2003: 713, 732). Een andere mogelijke verklaring is dat het bos zich bevond op of 

nabij een zogenaamde laar (zie algemene bestanddelen terreinnamen). 

 

Leeakker. Een akkerland gelegen aan de Lede (zie Lede). 

 

Leke, Leeds. Twee percelen op de wijk Oudenbos nabij de Lede, worden in 1617 Leke genoemd. Uit 

de schrijfwijze leeiken kunnen we afleiden dat het om diminutiefvormen gaat van de waterloopnaam 

Lede, in de volksmond Lee. Het Leke was dus naar alle waarschijnlijkheid een relatief klein perceel, 

gelegen bij die waterloop. Eén perceel krijgt in 1656 de naam Leeds. Dat lijkt een oude westelijke 

meervoudsvorm op –s van het woord lede. Vermoedelijk gaat het om een aan de Lede gelegen perceel 

dat na 1617 verdeeld werd in meerdere kavels. 
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Lekerveld. Land op de wijk Bergendries, genoemd naar een voormalig stuk onontgonnen grond of 

veld. Het eerste deel in Lekerveld houdt geen verband met de waterloop de Lede / Lee, want die 

stroomt niet door Bergendries. Misschien is het een afleiding van leke in de betekenis ‘klein 

afwateringskanaal’ (Gysseling 1956: 2). 

 

Lindenakker. Enkel in het Waasland komt de linde voor in pachtcontracten (Dua: 206). De linde trof 

men – zoals hierboven al werd vermeld – vooral aan in de omgeving van een woning. Als 

perceelsrandbeplanting kwam de linde echter minder vaak voor. Vermoedelijk is dit perceel dan ook 

genoemd naar een solitaire lindeboom of een groepje bomen, die in de nabije omgeving groeiden. De 

ligging van dit akkerland is overigens onbekend. 

 

Lokerkouter. Deze kouter is genoemd naar zijn centrale ligging in de Lokerse dorpskern. De 

Lokerkouter mag niet verward worden met de huidige Kouter te Lokeren. Deze laatste droeg vroeger 

immers de naam Desteleerkouter (zie ook Desteleerkouter). De Lokerkouter bevond zich ter hoogte 

van de huidige Luik- en Voermanstraat (Dierick 1982: 12) 

 

Mispelberg . Een perceel in de nabijheid van de gelijknamige hoogte. De attestaties maken duidelijk 

dat deze hoogte zich op Bergendries bevond. Uit de naam kunnen we afleiden dat het in oorsprong om 

een hoogte ging waarop mispelbomen groeiden. 

 

Mispel(ke), Mispelarenakker, Mispelbroek, Mispelstuk. De mispelaar is een fruitboom met een 

harde houtsoort die “uitzonderlijk onder de vorm van rijbeplanting voorkwam en nog minder als 

perceelsrandbeplanting.” (Dua: 209) Vermoedelijk gaat het hier om percelen die in de nabijheid liggen 

van een enkele mispelboom (of een klein boomgaardje). De mispelaar kon volgens Mattheeuws en 

Devos (Zomergem: 103) ook dienst doen als grensaanduiding en oriëntatiepunt.  

Het Mispelke lag op Bergendries terwijl het Mispelstuk op Oudenbos te vinden was. De ligging van 

Mispelarenakker en het Mispelbroek is onbekend. 

 

Molenakkers. Een akkercomplex in de wijk Oudenbos (gescheiden door de Molenstraat), genoemd 

naar de Oudenbosmolen die er stond. 

 

Molenberg. Een perceel, gelegen nabij een hoogte die de naam Molenberg droeg. Naast een 

Molenberg op Bokslaar, vermelden onze attestaties een land met dezelfde naam op Naastveld. 

Aangezien er veel molens waren in het Lokerse, is het logisch dat er zoveel molenbergen waren. 

 

Molenstuk. Een akkerland (vermoedelijk een deel van een groter geheel) nabij een niet nader 

genoemde molen. 
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Mosgracht. Een stuk land aan de Mosgracht. Mos duidt moerassige grond aan (MNW). De waterloop 

waaraan het perceel zijn naam ontleend, was een door mensen gegraven afwateringssloot door een 

moerassig terrein.  

 

Oostakkers, Oosterakker. Twee percelen op de wijk Oever die ten oosten liggen van een 

oriëntatiepunt. Aangezien beide akkerlanden op het uiterste oosten van het Lokerse grondgebied lagen, 

kan het beschouwingspunt van de naamgevers het centrum van Lokeren geweest zijn. 

 

Oude Hofstede, Oudstede. Deze niet gelokaliseerde stukken land lagen in de onmiddellijke 

omgeving van een oude (‘niet nieuwe’) hofstede. Een tweede mogelijke verklaring is dat oud 

geïnterpreteerd moet worden als ‘voormalig’ (Zomergem: 61). Dit zou dan betekenen dat er op of 

naast dit perceel een gebouw stond dat naderhand werd afgebroken of tot puin verging. 

 

Papenbos. Een perceel in het oosten van Bergendries. Omstreeks 1550 werd dit bos gekapt en 

verhuurd aan ene Lieven de Baere die het dan zou ontginnen tot zaailand (Verstegen 1980: 4). De 

voorbepaling pape verwijst naar de eigenaar of pachter. Enerzijds is pape een Middelnederlandse 

benaming voor de lokale priester. Anderzijds was de familienaam (De) Pape zeer courant in 

Vlaanderen (Debrabandere 2003: 941). 

 

Pelledonken. Een perceelsgroep op Oudenbos die gelegen was in de nabijheid van een zandige 

opduiking of donk. De voorbepaling verwijst mogelijk naar de eigenaar of pachter van de bewuste 

percelen, ene Pel of Pille (Debrabandere: 971). 

 

Potentje. Een stuk land gelegen op het complex Poten(en) (zie Poten(en)). 

 

Priksberg. Dit niet gelokaliseerde perceel was genoemd naar een naburige hoogte. De Priksberg was 

vermoedelijk eigendom van iemand met de familienaam (De) Prick (Debrabandere 2003: 997). 

 

Rijweg, Rijwegske. Percelen nabij een rijweg. Naast een akker op Bergendries, die paalde aan de 

hierboven besproken Rijweg (zie Rijweg, straatnaam), vermelden de attestaties twee percelen, Rijweg 

en Rijwegske, in de Maasbossen (Everslaar). Deze laatste Rijweg komt in onze attestaties niet voor als 

straatnaam.  

 

Rollekot. In de voorbepaling rolle mogen we een verwijzing zien naar een balspel. In de huidige 

dialecten wordt het ‘het bolspel beoefenen’ algemeen bollen genoemd, maar vroeger werd ook rollen 

gezegd. Het MNW geeft een aantal Vlaamse bewijsplaatsen voor rollen in de hier toepasselijke 

betekenis. De baan waarop het bolspel wordt gespeeld heet nu bolbaan maar werd vroeger ook 
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rol(le)baan genoemd. Is zo’n baan overdekt, dus ondergebracht in een soort van schuur of ‘kot’, dan 

spreekt men tegenwoordig van een bolkot, vroeger kennelijk ook van een rollekot. Dit niet 

gelokaliseerde perceel was gelegen nabij een overdekte rollebaan. 

 

Roostakker. Daar het woord roost (een afleiding uit het Germaanse rausa ‘riet’ en het collectiefsuffix 

–t) reeds heel vroeg als soortnaam is verdwenen, mogen we aannemen dat de Roostakker gelegen was 

op het complex Roost (zie Roost). 

 

Schaapdrijversbos. Dit niet gelokaliseerde stuk akkerland was gelegen in de nabijheid van het 

Schaapdrijversbos of gewonnen door de rooiing ervan. Het is mogelijk dat men in het (voormalige) 

bos schapen liet grazen. Waarschijnlijker is echter dat het bos genoemd is naar zijn eigenaar, ene (De) 

Schaapdrijver (Debrabandere 2003: 1088) of een echte schaapherder. 

 

Scheldekesstee. Een land dat ligt nabij een hofstede met de naam Scheldekesstee. Deze hofstede wordt 

in onze attestaties niet genoemd. Het is mogelijk dat ze al verdwenen was maar dat de naam nog bleef 

voortleven in het akkertoponiem. Deze hofstede zou ooit zijn bewoond door iemand met de naam (van 

der) Schelde of Verschelde (Debrabandere 2003: 1094, 1263), die men in de gewone omgang 

Scheldeke noemde. 

 

Schuifelberg. Dit land op Rozen lag nabij de gelijknamige berg. In de Wase dialecten betekent 

schuifelen ‘zeer licht ploegen’ (Joos: 587). Het eerste deel zou dus kunnen verwijzen naar de manier 

waarop het perceel in kwestie geploegd werd: om de een of andere reden kon of hoefde men daar niet 

diep te ploegen, enkel maar te “schuifelen”.  

Schuifelen betekent ook (tot in het huidige AN toe) ‘zich al schuivend voortbewegen’. Die betekenis 

ligt etymologisch duidelijk voor de hand, aangezien dit schuifelen uit schuiven is ontstaan als 

intensief/frequentatief (WNT). Als deze betekenis hier van toepassing is, is de hoogte of het perceel 

dat erop werd aangelegd genoemd naar de aard van de bodem: die was onvast, de aarde was aan 

verschuiving onderhevig. 

Ten slotte vinden we in Debrabandere (2003: 1111) ook de familienaam Schuifeleer terug. Het is 

mogelijk dat deze hoogte toebehoorde aan iemand met deze familienaam.  

 

Schuurakker(s). Een akkerland dat gelegen was in de nabijheid van een schuur. We treffen een 

Schuurakker aan op de wijk Naastveld en op Bergendries. Daarnaast worden de Schuurakkers vermeld 

op de wijk Oudenbos. De meervoudsvorm wijst erop dat dit perceel uit meerdere kavels bestond. 
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Snavelsbos. Dit land was gelegen in de nabijheid van het gelijknamige bos of was gewonnen na de 

rooiing van het bos. Het Snavelsbos was vermoedelijk de eigendom van ene Naaf(s), (De) Nave of 

Vernaeve (zie Snavelsakker).  

 

Staaktekouter. Kouter op de wijk Staakte. 

 

Straatakkerke, Straatakkers. De Straatakkers is een akkercomplex gelegen aan de Molenstraat op 

de wijk Oudenbos. Het Straatakkerke is het meest zuidelijk gelegen perceel hiervan. 

 

Stukske tussen de Bossen. Een stuk land op de wijk Oudenbos, dat ingesloten wordt door twee 

bosrijke gebieden: in het oosten het Elsbos van Joris van Lare en in het westen het Elsbos van 

Laureins Aelman.  

 

Valgrachten. Een niet gelokaliseerd stuk land dat nabij de Valgracht ligt. De meervoudsvorm wijst er 

vermoedelijk op dat het gebied verdeeld was in meerdere kavels. Val betekende in het 

Middelnederlands ‘laagte, diepte’ (MNW). Deze waterloop liep dus door een laagte of diepte. De 

betekenis van Valgrachten sluit nauw aan bij de betekenis van het toponiem Dalgrachten (zie 

Dalgrachten). Omdat we geen gegevens hebben over de ligging van het hier besproken perceel, 

kunnen we niet weten of het hier gaat om één en hetzelfde stuk land.  

 

Verbrande Hofstede. Dit perceel op Bokslaar bevond zich op of nabij de plaats waar ooit een hoeve 

in de vlammen opging. 

 

Vierschaarakker. Deze akker op Bokslaar is genoemd naar zijn ligging bij de ‘vierschaar’, d.i. de 

plaats waar recht werd gesproken. 

 

Vispoel. Twee percelen op het complex Vispoel (zie Vispoel (complexnaam)). 

 

Vispoelbos. Een voormalig bosgebied in het complex Vispoel (zie Vispoel). 

 

Visselaarakker. Een perceel nabij of op het complex Visselaar op de wijk Puttenen (zie Visselaar). 

 

Voordenakker. Dit stuk akkerland lag nabij een voorde. Voorde is afgeleid uit het Germaanse furdu 

en betekent ‘doorwaadbare plaats’. 

 

Walleke(s). Verschillende percelen dragen deze naam. Het akkerland Walleke op de wijk Rozen was 

genoemd naar een nabij gelegen wal of kunstmatige heuvel waarop zich (vaak) een gebouw bevond. 
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Hetzelfde geldt voor het perceel Wallekes, dat was verdeeld in verschillende kavels en gelegen aan de 

Lokerhoutbrug. Het Walleke op Bokslaar, ten slotte, lag rechttegenover de hofstede Het Walleke en 

was ernaar genoemd (zie Walleke, huisnaam).  

 

Weergracht. Perceel land op de Hamkouter, genoemd naar zijn ligging nabij een waterloop, die 

weergracht heette. Dat toponiem, dat niet als waternaam is geattesteerd in ons glossarium, is een 

samenstelling van gracht (zie algemene bestanddelen waternamen) en het element weer, een afleiding 

van de stam van het werkwoord weren ‘beschermen, beschutten, afweren’, dat voor verschillende 

interpretaties vatbaar is. Volgens het MNW (i.v. were) kan weer betrekking hebben op een aarden wal 

of dijk langs een waterloop om het water binnen zijn oevers te houden. In die visie zou de weergracht 

een sloot zijn geweest met verhoogde oevers als bescherming tegen overstromingen. In de tweede 

plaats was weer volgens het MNW en het WNT ook de benaming voor een versperring die dwars over 

een waterloop werd aangebracht om vis te vangen. Zo’n “weer” was een uit tenen gevlochten soort 

scherm, met mazen die klein genoeg waren om vissen de doorgang te beletten. Mogelijk werd in de 

bedoelde gracht op die manier vis gevangen. In de derde plaats is weer in de Wase dialecten het 

gewone woord voor een haag. Het is dan ook denkbaar dat de weergracht aan één of aan beide zijden 

met een haag was afgezoomd.  

 

Wegelakker. Een perceel op de wijk Oudenbos, dat gelegen was nabij een (kerk)wegel. 

 

Westakker. Een stuk land te Oudenbos. De akker lag ten westen van een bepaald beschouwingspunt. 

Opvallend is hoe Oostakkers (zie hierboven) en Westakker aan de twee uiteinden van Lokeren liggen. 

Mogelijk viel het oriëntatiepunt van de naamgevers samen met het dorpscentrum van Lokeren. 

 

Westeinde. Dit land in een uithoek (of op het uiteinde) van Everslaar, lag ten westen van het 

oriëntatiepunt van de naamgevers.  

 

Winkel. Het niet gelokaliseerde land dat hiermee wordt aangeduid lag in een winkel of (uit)hoek.   

 

Zepke. Een perceel op het gehucht Zepe of nabij een afwateringskanaal of zeep (zie Zepe). Aangezien 

we geen gegevens krijgen omtrent de lokalisatie, kunnen we niet uitmaken welke van de twee 

verklaringen correct is. 
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Grasland 

 

Bokselaarmeers. Een meers gelegen op de wijk Bokslaar. 

 

Brugmeers. Dit grasland bevond zich in de nabijheid van een brug. Aangezien het citaat niets onthult 

over de ligging van het perceel, weten we niet over welke brug het gaat. 

 

Dijkmeers. Dit stuk grasland bevond zich aan een dijk. De ligging van het perceel is onbekend. 

 

Donkmeers. Niet gelokaliseerd stuk grasland, gelegen op of nabij een zogenaamde donk, d.i. een 

zandige hoogte in moerassig terrein (zie algemene bestanddelen). 

 

Eekdonk. Deze niet gelokaliseerde meers is genoemd naar zijn ligging op een donk (zie algemene 

bestanddelen), die op zijn beurt genoemd is naar de eikenbomen die erop groeiden.  

 

Hertje. Meers nabij de hofstede of herberg Het Hert. Wellicht wijst het diminutiefsuffix op de 

relatieve kleinheid van het perceel. 

 

Kalversbos. Deze ‘etting’ of graasweide te Bergendries nabij de Mispelberg lag ofwel in de buurt van 

een bos met deze naam, of op de gerooide bosgrond. De naam van het bos doet vermoeden dat er in dit 

bomenrijk gebied plaats was om runderen te laten grazen. Dit is echter problematisch want kalveren 

werden te grazen gezet in weiden dicht bij de hoeve en niet in bossen. Om die reden is deze bosnaam 

moeilijk te verklaren. 

 

Kerkenbos. Dit stuk grasland op het complex Builaars ontstond mogelijk door het rooien van een bos 

dat in het bezit was van de lokale kerkfabriek. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het perceel 

in de buurt van een nog bestaand bos met die naam lag.  

 

Meer. Meer is afgeleid uit het Germaanse mari en betekent ‘waterplas’. Mogelijk bevond deze 

hooimeers zich in de nabijheid van een meer of op het territorium van een voormalige (drooggelegde) 

waterplas. 

 

Papenhul. Meers in Lokerhoute nabij de Durme, gelegen op een ‘hul’ of hoogte die toebehoorde aan 

een ‘pape’, d.i. een priester, in de praktijk vaak de parochiepriester of pastoor, of aan iemand met de 

bij- of familienaam (de) Pape. 
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Sluismeers. Dit grasland op de wijk Bergendries (nabij het Pieter Heydensveer) bevond zich nabij een 

sluis. 

 

Stokt. Stuk grasland op Bergendries. Net zoals het hieronder behandelde blokt is stokt in oorsprong 

een bosnaam, gevormd uit het grondwoord stok in de betekenis ‘boomstam’ en het collectiefsuffix –t, 

dat de betekenis ‘veelheid van’ toevoegt aan het grondwoord. Een ‘stokt’ was bijgevolg een bos met 

opgaande of hoogstammige bomen, in tegenstelling tot een ‘blokt’, dat een hakbos was (Devos 1991: 

436). Het grasland in kwestie bevindt zich dus nabij een hoogstammig bos of op een plaats waar zo’n 

bos werd gerooid. 

 

Wielmeers. Een wiel is een kolk achter een dijk geslagen bij dijkdoorbraak (Gysseling 1981: 78). 

Deze meers op Bokslaar bevond zich dus nabij zo’n kolk die ontstond nadat er in de dijk aan de 

Durme een bres was geslagen. 

 

Akker- of Grasland 

 

Blokt. Landerij aan de oevers van de Durme nabij de Lokerhoutbrug, die blijkens de 

bronnenexcerpten in de 16e eeuw ten dele uit akkerland en ten dele uit meers bestond. Vanaf 1638 is 

blokt een meersnaam. Etymologisch is het woord een afleiding van blok in de betekenis ‘boomstronk’ 

met het collectief-suffix –t. In de praktijk was een blokt dus een bos waar de boomstammen geregeld 

op geringe hoogte werden afgekapt. Zo’n bos heet tegenwoordig een stoofbos (Devos 1991: 436).   

 

Grachtjes. Een gebied op Oudenbos draagt deze naam. Deze streek werd gekenmerkt door een 

veelheid van kleine waterlopen. Aangezien het perceel gelegen is op het einde van de Singel(dreef), 

verwijst dit toponiem vermoedelijk naar de manier waarop het gebied ontwaterd werd. Wanneer een 

landbouwer een waterzieke akker op singels legt, maakt hij her en der een aantal greppels of grachtjes 

(Joos: 591).  

 

Hekstuk. Een perceel dat afgesloten was met een hek of nabij een hek.  

 

Hert. Een stuk grond nabij de hofstede of herberg Het Hert. 

 

Hofstuk. Een perceel te Lokerhoute, dat in de buurt lag van een boerderij of hof (zie algemene 

bestanddelen huisnamen). 
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Meersenhoek. Land waarvan we niet weten of het in 1616 bouwland of weiland was. Het lijkt 

genoemd naar een meers- of graslandcomplex dat zich bevond in de hoek van een groter 

agrarisch geheel of op een plaats die vanuit het standpunt van de naamgevers een uithoek was.  

 

Poortakker. Dit stuk land werd genoemd naar de Lokerse wijk waarop het zich bevindt, namelijk 

Nieuwpoort. 

 

Rijtsgaver. De ligging van dit perceel is niet bekend. Het grondwoord gaver is een moeraswoord van 

voorgermaanse oorsprong (Gysseling 1978: 24). Na de Germaanse invallen werd echter een nieuwe 

moerasnaam ingevoerd, broek. Omdat broek en gaver naast elkaar bleven verder bestaan, vermoeden 

Matheeuws en Devos (Zomergem: 73) dat ze naar een verschillende werkelijkheid verwijzen. Terwijl 

broeken gebruikt konden worden als hooi- of grasland, waren gavers te moerassig en te ontoegankelijk 

waardoor ze geen economisch nut hadden. Mattheeuws en Devos merken verder op dat gavers vaak in 

woeste en verafgelegen niemandslanden terug te vinden waren (Zomergem: 73). De voorbepaling, rijt, 

is afgeleid uit Indo-Europees *rei ‘stromen’ en betekent ‘natuurlijke waterloop’ (Kempeneers 1990: 

155). De soortnaam rijt was een waterloopnaam die in de toponymie metonymisch kon overgaan op 

landerijen die aan zo’n waterloop lagen. De drassige grond van de Rijtsgaver werd vermoedelijk 

doorkruist door een waterloop. 

 

Roostje. Het gaat om een klein perceel gelegen op het complex de Roost. 

 

Vitsenberg. Een stuk akkerland en graasweide, vermoedelijk op de wijk Puttenen, nabij de Vitsenberg. 

Deze hoogte wordt niet als zodanig vermeld in onze attestaties. Vitsen zijn de zaden of vruchten van 

de voederwikke. Dit gewas is familie van de bonen en wordt nu enkel nog gebruikt als duiven- en 

veevoeder (WNT). Anderzijds is (de) Vits ook een zeer bekende familienaam in Vlaanderen 

(Debrabandere 2003: 1275). 

 

Vossegat. Het woord gat heeft betrekking op een opening, toegangsweg of doortocht (MNW). Dit 

perceel lag waarschijnlijk nabij een toegangsweg die toebehoorde aan ene (De) Vos (Debrabandere 

2003: 1283). 

 

Waalveld. Een perceel of perceelscomplex op Staakte, genoemd naar een ‘waal’ die zich in de 

omgeving bevond. Waal is verwant met wiel en heeft dezelfde betekenis, nl. ‘een kolk achter een dijk 

geslagen bij een dijkdoorbraak’ (Gysseling 1981: 78). Bij uitbreiding kan waal hier verwijzen naar 

‘een plas ontstaan door een dijkdoorbraak’ (Oostwinkel en Ronsele: 80).  
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(c) naar de vorm 

 

Akkerland 

 

Bek, Bekakker(s). Vermoedelijk gaat het om percelen waarvan de vorm spits toeloopt zoals de bek 

van een vogel (Zomergem: 97). Naast een niet gelokaliseerd perceel Bek, vinden we een Bekakker aan 

de grens met Waasmunster en een gelijknamig perceel op het complex Sturterake. Ook was er een 

Bekakker in pacht van de abdij van Oudenbos (vermoedelijk op deze wijk gelegen), die na 1638 

opgesplitst werd in 2 delen, vandaar de vorm Bekakkers. 

 

Bijlakker, Bijlke. De L-vorm van deze akkerlanden deed de naamgevers denken aan de vorm van een 

bijl. We onderscheiden twee Bijlakkers: één op Oudenbos en één op Puttenen. De ligging van het 

Bijlke is onbekend. 

 

Bijlsteel. Dit rechthoekige perceel akkerland op Oudenbos grenst aan de Bijlakker. Blijkbaar werd het 

daarom beschouwd als de steel van een bijl. 

 

Geer, Geerdekes, Geerke. Het woord geer (afgeleid uit het Germaanse gaiza) betekende in het 

Middelnederlands ‘speer, lans’ (MNW). Het woord geer kan in de toponymie ook verwijzen naar 

percelen die een schuine zijde hebben (Oostwinkel en Ronsele: 54). Dit is het geval voor de Geer en 

Geerdekes op Oudenbos. Ook op Bergendries bevond zich een gelijknamig perceel met dezelfde vorm. 

Het Geerke was dan weer gelegen in de wijk Hillaar. 

 

Hapschoot. Hap of happe is een woord voor een hakbijl (MNW). Het gaat hier dus om een 

bijlvormige schoot of hoger stuk grond in moerassig gebied, op de wijk Rozen.  

 

Kort Zeepke. Kort in terreinnamen slaat op een perceel “van geringe lengte in vergelijking met de 

breedte” (Oostwinkel en Ronsele: 53).  

 

Krom Akkerke, Kromme Akker, Krom Stuk, Kromme Stukken. Percelen met één of meerdere 

kromme zijden. Ze hadden dus een vrij onregelmatige vorm. Het Krom Akkerke bevond zich aan de 

Kromstraat en kan dus eventueel ook zijn naam geërfd hebben van de straat. De Kromme Akker ligt op 

Staakte en de Kromme Stukken op Bokslaar. 

 

Kromme Kolf. Dit perceel op Staakte had een “kromme” vorm die deed denken aan die van een kolf, 

d.i. het slaghout bij een kolfspel. De kolf is een soort knuppel die naar het uiteinde toe breed uitloopt 
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(WNT). De Kromme Kolf was bijgevolg een akkerland (met een onregelmatige vorm) dat aan één 

zijde breder werd. In onze attestaties vinden we ook een (niet gelokaliseerde) Kromme Kolt terug. 

Daar we aan het woord kolt geen zinvolle betekenis kunnen vastknopen, gaat het hier vermoedelijk om 

een schrijffout.  

 

Lang Akkerke. Het bijvoeglijk naamwoord lang geeft aan dat dit perceel op Oudenbos een 

langwerpige vorm heeft. Lang komt wel meer voor als voorbepaling: Lang Akkerke (op Staakte), 

Lange Akker (op de wijk Heiende), Lange Akkers (Oudenbos), Lange Akkers (Bergendries), 

Lange Akkers (Naastveld), Lange Berkakker (Oudenbos), Lang(e) Bunder(ke) (Oudenbos), Lange 

Eekschoot (waarvan de ligging onbekend is, misschien gaat het om een perceel in het complex 

Eekschoten), Lange Heide (zowel in de Keldenaren als in de Hulsdonken), Lange Kant(en) (op de 

wijk Oudenbos), Lange Munten, Lange Muntjes (niet gelokaliseerd), Lange Schoot (ligging 

onbekend), Lange Voor (Oudenbos), Lang Klaverakkerke (Hillaar), Lang Laarke (Bokslaar) en 

Lang Stuk (Oudenbos). Het is opmerkelijk dat er veel meer lang-toponiemen zijn dan kort-

toponiemen.  

 

Rake. Rake is mogelijk afgeleid uit het Middelnederlandse rac, dat ‘rechte, smalle strook land’ 

betekent. Volgens het MNW (i.v. rac) liggen rake-percelen vooral aan of langs het water. Dit is het 

geval voor het akkerland de Rake, dat zich aan de watergang op Staakte bevond.  

 

Repe, Repen, Reepten. Repe verwijst naar een smalle strook land (MNW). De Repen was een 

complex op Bergendries dat bestond uit verschillende repelpercelen. De vorm Reepten bevat een 

collectiefsuffix –t (Devos 2000: 76). Dit niet gelokaliseerde stuk grond bestond waarschijnlijk uit 

meerder repels. 

 

Scherpe Akker(s), Scherp Heike. Scherp verwijst naar de spitse vorm van de percelen (MNW). De 

Scherpe Akker lag in de omgeving van het gehucht Zepe. Op de kaart van Oudenbos is duidelijk te 

zien dat het perceel Scherpe Akkers uitloopt op een punt. Ook het Scherp Heike, dat overigens grenst 

aan de Scherpe Akkers, heeft een scherpe hoek. Daarenboven vormen deze twee partijen samen een 

driehoek met drie scherpe hoeken. 

 

Spriet, Sprieten. Spriet werd onder meer gebruikt ter aanduiding van een gevorkte staak, bv. een 

hooivork, gaffel of “de staak, waar de boom van een eenvoudig land- of tuinhek in sluit” (WNT). In 

het Waasch Idioticon vinden we terug dat spriet in de dialecten van deze streek ook gebruikt wordt ter 

aanduiding van een stuk grond dat in een punt toeloopt (Joos: 829). In dit geval gaat het om twee 

verschillende percelen, Spriet en Sprieten, op de wijk Oudenbos, die een spitse, bekachtige vorm 

hebben. 
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Streepakker(ke), Streepke. Onder streep mogen we hetzelfde verstaan als onder reep, namelijk ‘een 

lang en smal stuk grond’. De Streepakkers (op (de voormalige) Bokslaarkouter), het Streepakkerke (op 

Nieuwpoort) en het Streepke (op Hillaar) zijn dus alle repelpercelen. 

 

Strekken. Strek is een afleiding van het werkwoord strekken ‘zoveel mogelijk recht in de 

lengterichting brengen, uitstrekken’ (WNT, i.v. strekken). Dit niet gelokaliseerde perceel, dat 

eventueel uit meerdere kavels bestond, had dus eveneens een langwerpige vorm. 

 Grasland 

 

Schriekske. Volgens Lindemans is schriek verwant met het werkwoord schrikken in de betekenis 

‘springen’ (Lindemans 1935: 35). Die etymologie zal worden overgenomen in het nog te verschijnen 

Woordenboek van de Belgische gemeentenamen ter verklaring van de Antwerpse plaatsnaam Schriek. 

In de ontwerptekst van het lemma Schriek, die mij bezorgd werd door M. Devos (mede-auteur van dat 

woordenboek), wordt gezegd dat het woord achter het toponiem hetzelfde is als het tweede deel van 

hooischrik, een oude benaming voor de sprinkhaan in het woordenboek van Kiliaan. Een ‘schrik’ of 

‘schriek’ zou dus iets zijn geweest dat springt of vooruitspringt. In de context van het landschap zou 

het dan gaan om een uithoek, een deel van een territorium dat als een uitsprong (in een ander gebied) 

werd gezien. In de praktijk zou dat een spits toelopend perceel geweest kunnen zijn. Interessant is dat 

blijkens het materiaal van A. Dierick ook in het naburige Eksaarde toponiemen op –schriek 

voorkomen, nl. Braemschriek en Lijsschriek.  
 

Akker- of Grasland 

 

Vierkant Heike. Dit stuk grond te Oudenbos had een vierkante vorm. 

 

Singelstreek. Het grondwoord streek heeft hier wellicht de betekenis ‘strook’ dus ‘langwerpig 

perceel’ (WNT). In het Land van Waas heeft singel eveneens de betekenis van ‘lange, smalle strook 

akker tussen twee sloten of greppels’ (WNT). In het Waas Idioticon vinden we inderdaad de 

uitdrukking een land op singels leggen terug. Dit betekent volgens Joos dat men in een te natte akker, 

hier en daar greppels gaat aanleggen om de afwatering te bevorderen (591). Hierdoor wordt een 

complex in langwerpige stroken verdeeld. Dit was vermoedelijk het geval met de Singelstreek op 

Oudenbos.  
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(d) naar de vroegere toestand of wijze van ontginning 

 

Akkerland 

 

Bos , Bosakker(ke). De percelen met deze naam bevonden zich wellicht op gerooide bosgrond. We 

onderscheiden twee percelen met de naam Bos: één op Staakte en één op Heiende. De Bosakker te 

Oudenbos, die later opgesplitst werd, bevond zich in de nabijheid van het Hulbos. Vermoedelijk werd 

een deel van het Hulbos gerooid om er akkerland van te maken. Dit nieuw gewonnen akkerland kreeg 

dan de naam Bosakker. Ook op de wijken Bokslaar en Hillaar vinden we een Bosakker. Daarnaast 

treffen we een Bosakkerke aan op Bergendries en op Nieuwpoort. De vele bos-toponiemen die nu 

(zaai)land aanduiden, geven aan dat hier oorspronkelijk een veel uitgebreidere bosvegetatie was 

(Verhulst 1995: 115), die tijdens de periode van de ontginningen grotendeels in cultuurland werd 

herschapen. 

 

Heiakker(s), Heide . Deze percelen werden gewonnen uit vroegere heide. We wezen er al op dat er in 

de streek rond Lokeren veel heiden te vinden waren. Het moet dan ook niet verbazen dat er meer dan 

één perceel deze naam draagt: Heiakkers op Oudenbos, een Heiakker aan de grens met Daknam en één 

op Naastveld. Daarnaast treffen we percelen akkerland aan met de naam Heide (op Staakte en Rozen) 

en Heike (op Rozen, Everslaar, Oudenbos en Staakte). 

 

Huldonkbos, Zuldonkbos. Zowel Huldonkbos als Zuldonkbos verwijzen naar hetzelfde perceel op de 

wijk Oudenbos, dat ontstaan is na het rooien van het bosgebied. Het is niet zeker welke van de twee 

vormen oorspronkelijk is. Beide vormen zijn slechts één maal geattesteerd en de chronologie van de 

citaten zegt weinig over de reële historische verhouding tussen de twee naamsvormen. Het perceel ligt 

wel vlak bij het gehucht Hul waardoor het waarschijnlijk is dat Huldonkbos de oorspronkelijke vorm 

is en Zuldonkbos een verschrijving. 

 

Ingeland. Inge- is afgeleid uit het Germaanse angi ‘weide’ (Gysseling 1954: 51). Dit toponiem 

verwijst echter naar akkerland en niet naar grasland. Dit is een verwijzing naar een vroeger stadium 

toen het bewuste perceel nog als graasweide dienst deed. 

 

Karrebroeken, Karrebroekakker. We hebben er al op gewezen dat karre of kerre verwijst naar de 

teenwilg (zie Karrestraat). Voordat dit gebied zaailand werd, was het een met wilgen beplant of 

omplant moerassig grasland. De Karrebroeken is een akkerlandcomplex te Oudenbos waarop 

verschillende eigenaars een perceel hadden. Waarschijnlijk verwijst het toponiem Karrebroekakker 

naar een onderdeel van dit complex. 
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Kriekerij. Dit stuk akkerland op Bergendries maakt deel uit van het complex Builaars (Dierick 2000: 

117). Kriekerij is een inmiddels verouderd woord voor een ‘kriekenboomgaard’. Vermoedelijk teelde 

men vroeger krieken op dit perceel. 

 

Notenheike. Op dit niet gelokaliseerd perceel, dat werd gewonnen uit heide, stonden vermoedelijk een 

aantal notenbomen. Dua meldt dat notelaars in het Waasland vooral voorkwamen als straatbeplanting 

en als solitaire bomen (Dua: 214). 

 

Moortelke, Moortels. De perceelsgroep met de naam Moortels en het kleinere perceeltje Moortelke 

liggen op de wijk Bokslaar. Het woord moortel is een variant van moorter, die ontstaan is door 

dissimilatie, d.i. een verschijnsel waarbij één van twee gelijke, kort op elkaar volgende medeklinkers 

(in dit geval r) gewijzigd wordt (tot l). Het woord moorter is op zijn beurt afgeleid uit het Latijnse 

mortarium ‘mortelspecie’. In de primitieve bouwbedrijven bestond mortel echter uit klei en water, wat 

een soort modder opleverde (Zomergem: 102). Vanuit deze betekenis konden moortel- of moorter-

toponiemen evolueren tot een moerasnaam (Gysseling 1956: 3). Vermoedelijk gaat het hier over 

percelen die gewonnen werden op voormalig moeras.  

 

Mozen. Het akkercomplex Mozen bevond zich vermoedelijk op Nieuwpoort nabij de grens met 

Zeveneken. Het Middelnederlandse moze betekent ‘modder, slijk, moer’ (WNT, i.v. moos) en is 

eveneens een frequent voorkomend element in moerasnamen. De Mozen was een akkercomplex dat 

gelegen was op voormalige moerasgrond.  

 

Nieuwakkers. Dit stuk land op Oudenbos was vermoedelijk pas recent akkerland geworden. Pas 

ontgonnen land werd en wordt vaak ‘nieuw’ genoemd, bv. nieuw land, nieuwe meers, nieuwe akker 

enz. (WVD I, Afl. 1: 108, 186). Als zo’n benaming tot vaste plaatsnaam wordt, blijft die behouden, 

ook als het land in kwestie al lang geen “nieuw land” meer is. 

Andere toponiemen die gecombineerd worden met nieuw zijn: Nieuw Bosakkerke (Oudenbos, 

ontstaan door het rooien van een stuk Eekslagbos), Nieuwe Heiakker (Oudenbos, gewonnen uit 

heide), Nieuwlanden (Oudenbos, ontstaan nadat een deel van het Elsbos werd gerooid). 

 

Oudbunders. Dit land op Oudenbos was oorspronkelijk wellicht een bunder groot, maar werd later 

onderverdeeld in verschillende percelen, vandaar de meervoudsvorm. We kunnen natuurlijk niet 

uitsluiten dat het eerste deel een verwijzing is naar de ligging van het perceel op de wijk Oudenbos. 

 

Pelledonkbos. Dit bos, dat gelegen was aan de Grote en Kleine Pelledonk te Oudenbos, is in de 

periode tussen 1617 en 1656 gerooid en werd herschapen tot akkerland.  
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Rooike. Een perceel aan de Hoogstraat op Bergendries. Rooike is de diminutief van rooi, de stam van 

het werkwoord rooien, dat zelf teruggaat op Middelnederlands roden ‘bosgrond bewerken om er voor 

bebouwing geschikt land van te maken’ (MNW). Dit akkerland is dus ontstaan door het rooien van de 

oorspronkelijke begroeiing.  

 

Venne, Venneschoten. Ven en veen zijn varianten en verwijzen beiden naar “moerassige bodems met 

veenlagen op geringe diepte” (Zomergem: 91). Dat deze twee toponiemen, Venne en Venneschoten, in 

onze attestaties respectievelijk verwijzen naar grasland en akkerland, bewijst dat de moerassen in 

kwestie in de 16e-17e eeuw al waren drooggelegd. 

 

Woestijn. De naam van dit perceel te Bergendries verwijst naar de zandige bodems met 

heidevegetatie waaruit dit akkerland ontgonnen werd (zie algemene bestanddelen). 

 

Grasland 

 

Heilandeke. Een perceel grasland gewonnen uit voormalig heidegebied. 

 

Kapperij. Deze niet gelokaliseerde meers ontstond na het omhakken van bomen of werd omheind 

door een houtkant die regelmatig gekapt moest worden.  

 

Nieuwe Meers. Dit stuk land op de grens van Puttenen en Staakte was recent tot meers geworden.  

 

Akker- of Grasland 

 

Brandeke. Dit stuk grond is genoemd naar de manier waarop het ontgonnen werd. Enerzijds kon men 

cultuurland winnen door alle natuurlijke of wilde vegetatie erop plat te branden. Anderzijds kon men 

op stukken heidegebied periodiek de heidevegetatie afbranden om de grond geschikt te maken als 

graasland, vooral voor schapen (zie ook de complexnamen Branden en Brandschoot). 

 

Broekmeersen. Aangezien dit gebied gelegen was nabij de Lokerhoutbrug, mogen we ervan uitgaan 

dat het aan de oevers van de Durme lag. De Broekmeersen bevonden zich op voormalig broekland en 

waren mogelijk gewonnen uit een deel van het Mo(l)sbroek.  
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(e) naar de begroeiing erop, errond of erbij 

 

Akkerland 

 

Een aantal toponiemen met een boomnaam (bv. Elsakker, Eekakker enz.), horen strikt genomen thuis 

in de categorie met een onzeker benoemingsmotief. Ze kunnen immers verwijzen naar de ligging nabij 

een solitaire boom of bos, of naar de perceelsrandbegroeiing. Daarenboven kunnen deze percelen 

gelegen zijn op de plaats waar vroeger een bos was, begroeid met bomen van de genoemde soort. 

Omdat we in het Waasland echter te maken hebben met een overwegend gesloten landschap of 

bocagelandschap (Dua: 374), mogen we veronderstellen dat in veel van dergelijke toponiemen het 

eerste deel verwijst naar een houtkant of lineaire beplanting van bomen rond het perceel. Terwijl men 

in de vroege middeleeuwen veeleer gebruik maakte van houtconsumerende, levenloze afsluitingen 

zoals houten hekken, gaven de boeren in de volle middeleeuwen de voorkeur aan houtproducerende 

omheiningsvormen (Dua: 66). Omdat de oppervlakte woeste gronden en bosgronden beperkt werd na 

de periode van de grote ontginningen, moest de mens zelf instaan voor zijn houtproductie. Hij deed dat 

“o.a. door het aanbrengen van beplantingen binnen de bewerkte zone” (Dua: 49). 

 

Berkakker(s). De berk kwam voornamelijk voor op droge bodems en werd minder vaak gebruikt om 

percelen te omplanten (Dua: 101). De Berkakkers bevonden zich op de wijk Oudenbos. De Berkakker 

was gelegen in een droog, humusarm en zandig gebied, nl. de Molsbergen (Verstraeten 1973: 11). 

 

Biesakkerke, Biezen, Biest. Bies is afgeleid uit het Germaanse beuso (Zomergem: 105) en verwijst 

naar “planten die in vochtige gronden of water groeien” (WNT). Volgens Mattheeuws en Devos 

benoemen bies-toponiemen echter ook wel “laag gelegen akkerland dat tijdens de braakperiode biezen 

voortbracht” (Zomergem: 105). Die laatste verklaring geldt wellicht voor een aantal Lokerse bies-

toponiemen die volgens onze bronnen akkerland aanduiden: het Biesakkerke aan de Karrestraat op 

Bergendries, het perceel Biezen op Bokslaar en het gelijknamige perceel op het Drongengoed. Ook de 

Biest op Everslaar is akkerland. Gezien het collectiefsuffix –t duidde deze naam wellicht 

oorspronkelijk een biesbos aan.  

 

Braamakkers. Dit niet gelokaliseerd perceel was vermoedelijk omzoomd met braamstruiken. Een 

tweede mogelijkheid is dat er tijdens de braakperiode bramen groeiden op dit land (Zomergem: 103). 

 

Doorn(akker). Vermoedelijk was dit perceel omplant met een haag waar doornen op voorkwamen. In 

het Waasland kwamen vooral de witte hagedoorn (of meidoorn), de sleedoorn, de grijze doorn en de 

kruisdoorn voor (Dua: 272). Doornstruiken werden vaak aangeplant als grensscheidingen tussen hof, 
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land en weg (Dua: 269). We onderscheiden een perceel Doorn op Naastveld en een Doornakker op 

Staakte. Dit laatste perceel zal wel in de buurt gelegen hebben van de hofstede met de naam Doorn. 

 

Eekakker. Het bewuste perceel, Eekakker, bevond zich op Naastveld. In de streek van Lokeren 

plantte men vaak eiken houtkanten langs of rond percelen. Verder kwamen ook heel wat solitaire 

eiken voor in het landschap (Dua: 91-93). Daarnaast treffen we in onze verzameling een Ekelakker 

aan op Oudenbos. Tegenwoordig kennen we ekel en de standaardtalige variant eikel enkel nog in de 

betekenis ‘vrucht van de eik’. Het WNT vermeldt echter dat ekel in oude samenstellingen ook wel 

‘eikenboom’ betekende. De Ekelakker was dus eveneens een akker met een eikenhoutkant. Dua haalt 

enkele pachtcontracten van het klooster van Oudenbos aan, waarin te lezen is dat de pachter zijn 

gronden verplicht moest beplanten met eiken of elzen (Dua: 91). 

 

Eekschoot: Op deze hoek hogere grond, uitspringend in moerassig terrein of ‘schoot’, stonden eiken 

(Gysseling 1956: 6). We vinden een perceel met deze naam terug op Staakte. 

 

Elsakker. De Elsakker is een niet gelokaliseerd perceel dat omringd werd door elzen. Dua merkt in 

haar onderzoek naar de staat van de lineaire beplantingen in het Land van Waas op dat de els “de 

meest gebruikelijke soort [was] voor houtkantaanplantingen” omstreeks de periode waarin onze 

toponiemenverzameling tot stand is gekomen (89-90). 

 

Haagstuk, Hage(n). Deze percelen werden omringd door een haag. Het stuk akkerland met de naam 

Hage was gelegen op Everslaar. De ligging van de Hagen en het Haagstuk is onbekend.  

 

Hazelarenakker. De Hazelarenakker bevond zich op de wijk Oever. De hazelaar kwam in het 

Waasland voor als perceelsrandbegroeiing (Dua: 272). 

 

Olmenakker. De knotolm kwam niet frequent voor in het Waasland als perceelsrandbegroeiing, maar 

werd wel vermeld bij een verkoop van het klooster van Oudenbos in 1758 (Dua: 181). Het gaat hier 

dus vermoedelijk om een akker die afgebakend werd door een rij knotolmen. 

 

Populierenakker. Het perceel met de naam Populierenakker bevond zich op de wijk Oudenbos. Het 

gaat om een akker waarrond populieren, al dan niet in knotvorm, waren aangeplant. Vera Dua 

vermeldt dat de populier vaak als afzomende boom voorkwam in het Waasland (197-198). 

 

Ruilaar. Gysseling (1980: 187) verklaart rui in Ruilaar, een toponiem dat hij optekende te Zeveneken, 

als ‘ruw’. Het zou hier gaan om een laar of open plek in een woest gebied, die begroeid was met 

“ruigte of struikgewas” (Gysseling 1978: 20). 
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Schouwbroek. Schouw is afgeleid van skaldu (Zomergem: 20) en verwijst naar de lis, een 

plantensoort van het geslacht van de iris die vooral op vochtige bodems groeit (WNT). Het ging hier 

dus om een moerassig gebied of broek waarop lissen voorkwamen. 

 

Stokkelaar. Een landerij met akkerland en meers op Bokslaar. We herkennen hierin een samenstelling 

van stok ‘boomstam’ (zie Stokt) en laar (zie algemene bestanddelen terreinnamen). Op of rond dit stuk 

gemeenschapsgrond op onontgonnen terrein of laar bevonden zich vermoedelijk opgaande bomen die 

door de inwoners van het dorp gebruikt kon worden als hakhout.  

 

Varenstuk, Varentakker(ke). Varent is een afleiding van de plantnaam varen met het collectiefsuffix 

–t (zie Staakte) en betekent dus ‘varenbos’. De percelen waar onze toponiemen naar verwijzen 

bevonden zich nabij een varenbos of op de plaats waar zich voorheen zo’n bos bevond. Het Varenstuk 

wordt op Oudenbos geplaatst. De ligging van de Varentakker en het Varentakkerke zijn niet bekend. 

 

Wilgaard. Wilg is de naam voor een boom die in het Waasland geregeld voorkwam als knotboom en 

als opgaande boom. Het grondwoord aard betekende aanvankelijk ‘gemene weide’ maar evolueerde in 

de Oost-Vlaamse dialecten al snel tot benaming voor een aanlegplaats (Gysseling 1978: 22). Er zijn 

twee mogelijke verklaringen voor dit toponiem. Enerzijds zou aard in zijn oudste betekenis gebruikt 

kunnen zijn. In dat geval is de Wilgaard een met wilgen omzoomd akkerland dat gelegen was op de 

plaats waar zich vroeger graasweide bevond. Anderzijds is het mogelijk dat aard hier ook 

‘aanlegplaats’ betekent want het bewuste perceel paalt aan de Lede. In dat laatste geval is de Wilgaard 

een met wilgen omplant perceel in de nabijheid van een aanlegplaats. Van een dergelijke aanlegplaats 

hebben we echter geen historische bewijzen gevonden. 

 

Grasland 

 

Haagmeers. Dit grasland was afgebakend met een haag. Het perceel was vermoedelijk een onderdeel 

van het huidige Haagmeerscomplex aan de Durme, dat zich uitstrekt vanaf het Brouwershof tot aan het 

(uiteraard huidige) pompstation (Dierick 1982: 51). 

 

Lismeers. Niet gelokaliseerd stuk graasland, waarbij of waarop lis groeide. 
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(f) naar de omheining 

Bucht, Buchten. Deze twee percelen op Oudenbos grenzen aan elkaar. Bucht is een westelijke variant, 

met spontane palatalisatie, van bocht, dat in het WNT omschreven wordt als “een met een staketsel 

omheinde ruimte, een perk waarin dieren worden bijeengehouden.” Ook Lindemans verklaart het 

woord in dezelfde zin, nl. als “een omheind stuk grond waar het rondzwervend vee kon 

opgeborgen worden” (Lindemans 1933: 13). Van Durme schrijft dat de Velzeekse buchten  

omheinde “eusels of ettingen” waren, graasweiden dus (Van Durme 1988: 104-105). Molemans stelt 

dat bocht/bucht oorspronkelijk grasland aanduidde, maar nadien ook betrekking kon hebben op akkers 

met een levende omheining errond (Molemans 1977: 35).  

Etymologisch zou bocht/bucht hetzelfde woord zijn als bocht in de betekenis van ‘kromming (bv. in 

een waterloop of in een weg)’ en teruggaan op de stam van het werkwoord buigen met een Germaans 

suffix –t. De link tussen de betekenis van buigen en die van bocht/bucht ‘omheinde plaats’ zou erin 

bestaan dat het substantief oorspronkelijk een gekromde omheining aanduidde (EWN i.v. bocht). Van 

Durme geeft echter nog een andere mogelijkheid. Volgens hem kan buigen ook geïnterpreteerd 

worden als ‘een vlechtwerk maken uit tenen’, iets wat inderdaad gebeurt door de tenen te buigen (Van 

Durme 1998: 179).  

 

Gelentakker. In het Middelnederlands Woordenboek vinden we als verklaring voor gelent ‘(houten of 

lemen) borstwering, balustrade of hek’. Dit niet gelokaliseerde perceel was dus omheind met een 

levenloze (houten) afsluiting. 

 

Geloken Stuk. Geloken was het voltooid deelwoord van het Middelnederlandse werkwoord luken dat 

‘sluiten, toedoen’ betekent (MNW). Dit perceel, dat niet gelokaliseerd kon worden, was dus omsloten 

of omheind. 

 

Ware. De ligging van Ware is niet bekend. Vermoedelijk is ware een variant van were in de betekenis 

van ‘haag, bescherming rond een akker’. In dat geval gaat het om een plaats die afgezoomd werd met 

houtgewas. 

 

(g) naar de bodem 

 

Akkerland 

 

Bazelke. Bazel werd via baar afgeleid uit het Germaanse baza, dat ‘bar, bloot’ betekende (Gysseling 

1960: 107). Dit perceel aan het Bazelstraatje op Bokslaar was gelegen op barre, onvruchtbare 

ondergrond of in een (voormalig) open vlakte. 
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Bijstier(r)epe. Bijstier is een Zuid-Nederlandse variant van bijster. De term betekent hier ‘woest, bar, 

in een ongunstige staat verkerend’ (WNT). De bodem van dit perceel te Oudenbos was dus veeleer 

arm en schraal. 

 

Goedhei. Een perceel land van goede kwaliteit, dat gewonnen werd uit heide. De Goedhei bevond 

zich vermoedelijk op Oudenbos. 

 

Kleemakker. Een niet gelokaliseerd perceel gelegen op een leemachtige ondergrond. 

 

Durenkoop. Durenkoop (dialect: dierenkoop) staat voor land waar je veel geld en energie in moet 

steken (dat je voor duur geld koopt) maar waar je weinig voor terugkrijgt (Zomergem: 108). De 

opbrengst van de gronden is niet evenredig met de investeringen die moeten gedaan worden om de 

grond te kunnen bewerken. De ligging van dit perceel is niet bekend. 

Kwaad Akkerke, Kwade Akker. Deze akkers werden negatief geapprecieerd door de naamgevers. In 

de Wase dialecten betekent kwaad ‘last, moeilijkheid’ (Joos: 379). Het gaat hier dus om percelen die 

niet deugden of waardeloos waren omdat men te veel arbeid moest leveren om een te kleine opbrengst 

te produceren.  

Mattheeuws en Devos (Zomergem: 109) geven echter nog een tweede mogelijkheid aan. Zij wijzen 

erop dat uit de primaire betekenis van kwaad ‘slecht, klein van waarde’, zich een secundaire betekenis 

heeft gevormd, namelijk: ‘klein, gering van vorm’. Het kan hier dus ook gaan om kleine percelen.  

De Kwade Akker is niet gelokaliseerd, maar het Kwaad Akkerke ligt aan het Hulsdonkstraatje (op de 

grens tussen Naastveld en Heiende). Andere toponiemen die het element kwaad bevatten zijn: Kwaad 

Bunder (ligging onbekend), Kwade Hoek (Bergendries), Kwaad Veld (Bergendries), Kwade Dries 

(Oudenbos) en Kwade Heide (Beikam). 

 

Most. Het Middelnederlands Woordenboek schrijft dat mos aanvankelijk gebruikt werd ter aanduiding 

van moerassige grond. We herkennen ook het collectiefsuffix –t, dat we vaak terugvinden bij 

plantnamen maar “hier vrij betekenisloos is aangezien het woord zelf al een landschappelijk 

verschijnsel noemt” (Zomergem: 32). De bodem van de twee percelen die deze naam dragen (één op 

Bokslaar en één op Nieuwpoort), was dus drassig. 

 

Polder. De grond van dit perceel op de wijk Oudenbos werd vergeleken met poldergrond. Joos schrijft 

dat poldergronden “zware, vruchtbare grond[en]” zijn (529). Ook de grond van de Polders op het 

Drongense was goed. Hetzelfde geldt voor de percelen die de naam Polderke dragen en die verspreid 

zijn over verschillende wijken, nl. Oudenbos, Staakte en Rozen. 
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Verloren Kost. Dit toponiem betekent ongeveer hetzelfde als Durenkoop. Het gaat om een niet 

gelokaliseerd perceel waarin je veel arbeid moet investeren “om er aan de kost te komen” (Zomergem: 

108). 

 

Vuildonk. In de toponymie wordt vuil vaak gebruikt om te verwijzen naar zompig terrein waar 

onkruid welig tiert (Zomergem: 125). Dit wordt bevestigd door de term vuilboer, die volgens Joos 

verwijst naar een boer in wiens akker veel onkruid staat (726). Deze niet gelokaliseerde donk werd 

gedeprecieerd omdat de plantengroei er de vrije loop had. 

 

Zandakker. Deze akker te Everslaar lag op zandige grond. 

 

Akker- of Grasland 

 

Zandakkers. Deze niet gelokaliseerde percelen lagen op zandige bodem. Hetzelfde geldt voor de 

Zandkouter, die zich vermoedelijk in de nabijheid van de Zandakkers bevond. 

 

(h) naar het reliëf 

 

Akkerland 

 

Hoge Akker(s), Hoog Akkerke. Hoger gelegen gronden werden aangeduid met het adjectief hoog. 

We treffen een Hoge Akker aan te Oudenbos die enkel door een dreef gescheiden is van de Hoge 

Akkers. Vermoedelijk waren ze oorspronkelijk één complex. Daarnaast vinden we een Hoge Akker 

terug op de grens van Everslaar en Heiende. Er was een Hoog Akkerke op de wijk Nieuwpoort en één 

op de wijk Rozen. Andere toponiemen die met hoog gecombineerd werden zijn: Hoge Hulsdonk 

(ligging onbekend) en Hoge Houw (ligging onbekend). 

 

Hulleke, Hullen. Hul is een vaak voorkomende hoogtenaam, die ‘heuvel’ betekent (Gysseling 1960: 

495). Het Hulleke op Hillaar en de Hullen (vermoedelijk op de grens van Hillaar en Puttenen) waren 

dus iets hoger gelegen dan de omringende gronden of lagen in de nabije omgeving van een hoogte. 

 

Neerbermt. In toponiemen die naar lager gelegen gebieden verwijzen, komt vaak het element neer 

voor. Neer is een 16e-eeuwse (verkorte) variant van het bijwoord neder (WNT). De Neerbermt bevond 

zich op Oudenbos. Gelijkaardige toponiemen zijn: Neerakker (ligging onbekend), Neerbrake 

(ligging onbekend), Neerhage (ligging onbekend), Neerrake (ligging onbekend) en Neerhouw 

(ligging onbekend). 
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Rond Akkerke, Rond Bunder. Bij het adjectief rond moeten we volgens Mattheeuws en Devos 

(Zomergem: 107) niet zozeer denken aan de vorm van het perceel. Ronde akkers komen immers niet 

zo vaak voor. Rond slaat hier op het “bolvormige reliëf” van de akker. De bolle vorm van een 

dergelijke akker kan enerzijds natuurlijk zijn, maar kon ook kunstmatig worden gevormd met behulp 

van een molbord. Vervolgens werd de bolvorm onderhouden met behulp van een specifieke 

ploegtechniek “waarbij de aarde telkens binnenwaarts naar het perceelscentrum werd gekeerd (Dua: 

299). Doordat de akker in het midden iets hoger lag dan aan de zijkanten kon het water gemakkelijk 

naar de lagere zijkanten (en bijhorende grachten) sijpelen. De bolle vorm bevorderde zo de afwatering 

van de akkers. Nog tot op vandaag staat het Waasland (en vooral het gebied tussen Lokeren en Belsele) 

bekend voor haar bolle of gebombeerde akkers. Het Rond Akkerke kon niet gelokaliseerd worden. Het 

Rond Bunder daarentegen bevond zich op de wijk Oudenbos. Een bunder was een oude landmaat die 

in de rechtsgebieden van Gent en het Waasland werd toegepast (zie Bunder). 

 

Grasland 

 

Heuvelmeers. Een niet gelokaliseerd perceel gelegen op een hoogte of heuvel.  

 

Akker- of Grasland 

 

Heuvel . Akkerland en meers aan de Lokerhoutbrug, gelegen op of nabij een bepaalde hoogte. 

 

(i) naar de uitgestrektheid of relatieve grootte 

Bunder. Een perceel aan de Spiegelstraat. In het Waasland golden de oude Gentse maten. Een 

‘vierkant-roede’ kwam overeen met 14, 85 m2. Een ‘gemet’ had een oppervlakte van 300 ‘vierkant-

roeden’ of 44,66 are. Een ‘bunder’ was gelijk aan 900 ‘vierkant-roeden’ of 3 ‘gemeten’ of 133, 68 are 

(De Groot: 101).  

Andere percelen werden op een gelijkaardige manier benoemd: Bunderke (Oudenbos), Drie Bunders 

(twee verschillende percelen op de wijk Oudenbos), Gemet (Hillaar), Vier Bunders (Oudenbos), Vier 

Gemeten (Oudenbos en Staakte), Vijf Gemeten (Oudenbos) en de Zeven Gemeten (Oudenbos).  

 

Drie Akkers. Het gaat hier om een stuk land op Oudenbos dat ontstond door het samenvoegen van 

drie aparte akkers. 

 

Een heel pak toponiemen wordt gecombineerd met het adjectief groot . Deze percelen leken in de 

ogen van de naamgevers groter dan andere percelen: Groot Leen (Bokslaar), Groot Moneelsland 

(ligging onbekend), Groot Veld (nabij Daknammolen), Groot Vislaar (ligging onbekend), Grote 
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Adriaan Roelsakker (hiermee wordt hetzelfde perceel bedoeld als met Adriaan Roelsakker te 

Oudenbos), Grote Baakakker (Everslaar), Grote Bosakker (Oudenbos), Grote Bucht (Oudenbos), 

Grote Dante (ligging onbekend), Grote Dorendonk (ligging onbekend), Grote Dries (Bokselaar), 

Grote Dries (Bergendries), Grote Drongenakker (ligging onbekend), Grote Eepte (Bokslaar), 

Grote Etting (Oudenbos), Groot Juffrouwmeers (Oudenbos), Grote Galakker (ligging onbekend), 

Grote Gansakker (Oudenbos), Grote Heide ( op Oudenbos en Staakte), Grote Kalverakker 

(Oudenbos), Grote Most (Nieuwpoort), Grote Mouw (Oudenbos), Grote Pelledonk (Oudenbos), 

Grote Polder (Oudenbos), Grote Stelt (Oudenbos), Grote Stuk(ken) (Molsbergen), Grote Vijlder 

(Everslaar), Grote Wees (Heiende) en de Grote Wielakker (Bokslaar).  

De tegenhanger van groot-toponiemen, zijn plaatsnamen met het adjectief klein. Toponiemen van dit 

type komen ook vaak voor in onze verzameling: Klein Baakakkerke (Everslaar), Klein Brandeke 

(ligging onbekend), Klein Haagstraatje (ligging onbekend), Klein Juffrouwmeers (Oudenbos), 

Klein Leen (Bokslaar), Kleine Akkerke(s) (Oudenbos), Kleine Bucht (vermoedelijk op Oudenbos), 

Kleine Dorendonk (ligging onbekend), Kleine Dries (Bokslaar), Kleine Eepte (ligging onbekend), 

Kleine Galakker (ligging onbekend), Kleine Hagen (ligging onbekend), Kleine Kalverakker 

(Oudenbos), Kleine Loddershoek (Oudenbos), Kleine Most (ligging onbekend), Kleine Mouw 

(Oudenbos), Kleine Pelledonk (Oudenbos), Klein Polderke (Oudenbos), Kleine Vijlder (Everslaar), 

Klein Gootje (Oudenbos), Klein Heike (ligging onbekend), Klein Meersakkerke (ligging onbekend), 

Klein Moneelsland (ligging onbekend), Klein Rootstuk (Oudenbos), Klein Steltje (Oudenbos), 

Klein Wielakkerke (Bokslaar) en het Klein Zandakkerke (Lokerhoute).  

 

Halve Akker. Twee aaneengesloten percelen op Oudenbos dragen deze naam. Zij zijn ontstaan door 

splitsing van een vroegere akker. Het zuidelijke deel is volgens de attestaties het bezit van de weduwe 

van Laureins de Gheest. De noordelijke helft behoort toe aan ene Simon de Boc. Daarnaast is er nog 

een perceel met de naam Halve Akker op Staakte. 

 

Half Bunder. Dit perceel op Oudenbos heeft ofwel een oppervlakte van een half bunder (66,84 are) 

ofwel ontstond het nadat een perceel met de naam Bunder werd verdeeld. De andere helft zou, volgens 

de kaart Van Verstegen (1956), het Rond Bunder kunnen zijn. 

 

(j) naar vroegere putten of kuilen 

De plaatsen die in deze categorie werden ondergebracht, zijn genoemd naar een put of kuil die zich op 

het moment van de naamgeving (of ervoor) in de nabijheid van het terrein bevond. Deze put kon van 

velerlei aard zijn. Uit een put kon men soms waardevolle grondstoffen delven. Daarnaast kon put 

verwijzen naar een poel met stilstaand water waaruit het vee kon drinken (Zomergem: 111). 
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Akkerland 

 

Beerput. Dit land was gelegen op de wijk Everslaar. Beer heeft in dit toponiem de betekenis ‘modder, 

slijk’ (Gysseling 1960: 115). Het gaat hier om een modderig perceel, dat gelegen was in een diepte of 

put. 

 

Berreput. Een niet gelokaliseerd perceel in de nabijheid waarvan of waarop zich de gelijknamige put 

bevond. Zowel het WNT als het Middelnederlands Woordenboek geven aan dat berren een door 

assimilatie ontstane variant is van het werkwoord bernen of barnen. De berreput is een put waarin 

men iets verbrand heeft.  

 

Borreput, Borreputakkerke. Dit stuk akkerland lag in de nabijheid van een borreput of borneput, d.i. 

een put die gevoed wordt door een (water)bron. De Borreputakker bevond zich op de wijk Everslaar. 

Het is zeer waarschijnlijk dat het perceel met de naam Borreput in de nabije omgeving lag. We kunnen 

de ligging van dit laatste perceel echter niet afleiden uit de attestaties. 

 

Ekelenput. Dit niet gelokaliseerde land is genoemd naar een put waarrond eiken groeiden. We wezen 

er al op dat ekel in oude samenstellingen ook kan verwijzen naar de eikenboom (zie Eekakker). 

 

Eetputje. Dit perceel bevond zich op de wijk Puttenen. Het eerste deel eet is een h-loze variant van 

heet ‘heide’. Deze kuil bevond zich vermoedelijk in een voormalig heidegebied. 

 

Gansput. De ligging van dit perceel is onbekend. Waarschijnlijk mogen we put hier opvatten als een 

plas of vijver waarin (tamme) ganzen verbleven (Buiks: 76).  

 

Kleemputten. Op dit niet gelokaliseerde perceel bevonden zich meerdere putten waaruit kleem, klei of 

leem werd gewonnen (Zomergem: 111). Deze klei of leem werd dan gebruikt bij de huizenbouw en 

voor het potten bakken (de Joode: 65, 191). 

 

Klein Putje. Dit perceel op Bokslaar werd genoemd naar een put of kuil die in de ogen van de 

naamgevers kleiner was dan andere putten. Anderzijds zou het ook kunnen gaan om een klein 

perceeltje in de nabijheid van een put. 

 

Laakput. Een perceel nabij de gelijknamige put. Lake is een waternaam, die ‘waterloop in moerassig 

terrein’ betekent (Gysseling 1981: 77). Misschien liep deze waterweg wel door de put ‘waterplas, 

vijver’ heen, of werd hij gevoed met water uit de waterloop. 
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Oude Puttenen. Oude wordt ook hier vermoedelijk gebruikt in de betekenis van ‘voormalig’. Het is 

dus een akkerland, gelegen op de grens Naastveld en Hillaar, waar vroeger een aantal kuilen of putten 

gelegen waren. Puttenen is een oud stapelmeervoud van put (zie wijknaam Puttenen). 

 

Putakker(ke), Puttenakker, Putje. Verschillende percelen op verschillende wijken (Oudenbos, 

Puttenen, Bokslaar) dragen de naam Putakker. De put waar dit toponiem naar verwijst, kon 

verschillende gedaanten aangenomen hebben (zie boven). De ligging van het Putakkerke, Putje en de 

Puttenakker is niet bekend. 

 

Putkuip. Dit perceel op Puttenen lag vermoedelijk in een diepte of put die de vorm had van een kuip. 

 

Steenputakker. Een perceel te Bergendries genoemd naar een steenput die op of in de nabije 

omgeving van deze akker terug te vinden was. Deze steenput was een gemetselde put waaruit water 

werd geput of gepompd (Joos: 625).  

 

Veldput. Een niet gelokaliseerd perceel nabij een veldput. Vermoedelijk gaat het om een put in de zin 

van ‘plas’ of ‘groeve waaruit men één of andere grondstof opdelft’, die gelegen was op een veld. 

 

Vervaetenput. Op dit land te Oudenbos bevond zich een put die genoemd was naar zijn eigenaar, ene 

Vervaet (Debrabandere 2003: 1265). 

 

Vlietmansput. Een stuk land te Oudenbos genoemd naar de eigenaar van de put, ene zekere 

Vlietman(s). 

 

Wulfputten. Er zijn drie mogelijke interpretaties voor de naam van de put, die zich op of rond dit 

perceelop Everslaar bevond. Ten eerste is wulf een variant van wolf. Een ‘wolfput’ was een valkuil 

waar men wolven naartoe dreef tijdens grootscheepse wolvenjachten (Schrijnemakers: 77-102). Dat 

zulke jachten plaatsgevonden hebben in Lokeren staat buiten kijf. Volgens de Potter en Broeckaert 

was er op het einde van de 16e eeuw, naast bijgelovigheid en hongersnood, nog een derde plaag in 

Lokeren, namelijk wolven (126). De hoogbaljuw spoorde de lokale bevolking aan om deze wilde 

dieren te vangen en te doden in ruil voor een beloning.  

Ten tweede mogen we niet uit het oog verliezen dat wulf een variant is van wilg (zie Wulfsdonk). Een 

wulfput zou dus ook een waterplas geweest kunnen zijn waarrond wilgen groeiden of een moerassige 

laagte beplant met (water)wilgen. 

Ten derde kan Wulfsput verwijzen naar de familienaam van de eigenaar, ene De Wulf (Debrabandere 

2003: 1335).  
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Grasland 

 

Wielputje. Deze niet gelokaliseerde meers werd genoemd naar een wielput, d.i. een poel of put die 

ontstond door een dijkdoorbraak (Oostwinkel en Ronsele: 80).  

 

Wulput. Mogelijk is wulput een variant van wulfput (Gysseling 1979: 101, zie Wulfputten). Het kan 

echter niet gaan om de hierboven behandelde Wulfsput want uit de attestaties blijkt dat het perceel 

Wulput niet op Everslaar ligt. 

(k) naar de functie, bestemming of het gewas dat erop geteeld werd 

 

Akkerland 

 

Aluinakker. Aluin is de Oost-Vlaamse benaming voor de grote windhalm, d.i. een hoge grassoort met 

een wijd uitstaande, rode pluim. In het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten wordt verder nog 

vermeld dat de grote windhalm vroeger vaak voorkwam in korenvelden, waar hij goed opviel doordat 

hij met zijn rode pluimen boven de korenhalmen uitstak (WVD III, 3: 459). Het gaat hier om een 

akker waarop deze grassoort opschoot. 

 

Boekweitakkerke. Op dit akkerland te Oudenbos werd boekweit (dialect: bokijt) geteeld. Letterlijk 

vertaald betekent boekweit ‘beukentarwe’. Qua vorm lijkt de vrucht van dit gewas op een 

beukennootje en qua smaak op tarwe of weit. Boekweit is echter geen graangewas, het is veeleer een 

peulvrucht. Toch worden de zaden van deze plant – net als bij granen – vermalen tot meel.  

 

Boonakker. Deze akker bevond zich op de wijk Puttenen. Op dit perceel werden de bekende 

peulvruchten geteeld. Bonen werden voornamelijk aangeplant op kleinere perceeltjes die niet aan het 

verplichte drieslagstelsel onderhevig waren (Zomergem: 113). 

 

Brake. Dit perceel akkerland werd een aantal jaren niet bebouwd. We gaven al aan dat braak afgeleid 

is uit het werkwoord breken (zie voetnoot bij Dries). Gedurende een poos liet men het onkruid de vrije 

loop, waarna men de grond brak of “de overwoekerde bouwnerf omwerkte door diepe beploeging” 

(Oostwinkel en Ronsele: 55). De Brake was dus een perceel dat ofwel nog in rust lag, ofwel net weer 

onder de ploeg genomen was. 

 

Evenakker. Op dit niet gelokaliseerd perceel werd evene geteeld. Evene is afgeleid uit het Latijnse 

avena, dat ‘haver’ betekent. In onze dialecten wordt evene vooral gebruikt om te verwijzen naar de 

zwarte haver. Zwarte haver was een zomergewas dat gebruikt werd als voedergewas voor het vee 
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(vooral voor paarden). Daarnaast maakte men er ook bier, havermoutbrij en koekjes van (Zomergem: 

112).  

Mattheeuws en Devos (Zomergem: 112) wijzen er verder op dat in vroegere tijden, toen de grondrente 

nog in natura werd betaald, evene een zeer populair betaalmiddel was. Dit gebruik verklaart waarom 

het woord evene nog een hele tijd bewaard bleef als benaming voor een grondcijns. 

Naast een niet gelokaliseerde Evenakker, onderscheiden we in Lokeren een Evenbermt en een 

Evenbermke. Hierbij gaat het om percelen waarop hetzelfde evene werd geteeld of die onderhevig 

waren aan een zogenaamde evenerente. Deze laatste percelen zijn tevens genoemd naar een berm, d.i. 

een aarden wal die als perceelsbegrenzing of omheining werd opgeworpen. 

 

Kalverakker(ke). Twee percelen op de wijk Oudenbos dragen deze naam. Vermoedelijk gaat het om 

een stuk land waarop men geregeld kalveren laat of liet grazen. Op het eerste gezicht lijkt de 

verbinding met het bouwlandwoord akker wat zonderling, maar het kan om een rustende akker hebben 

gegaan, waarop men tijdens de braaktijd kalveren liet grazen. Die vorm van beweiding was vroeger 

niet ongewoon. Daarnaast kan het ook een akker zijn geweest die ontstond door het omploegen van 

een stuk weiland voor jongvee. In dat geval verwijst het toponiem naar de vroegere toestand van het 

perceel. We treffen ook een Kalverakkerke aan, maar de ligging hiervan is onbekend. 

 

Klaverakkerke. Twee percelen (één op Hillaar en één op Bergendries) waarop klaver groeide, 

droegen deze naam. Klaver was, zeker vanaf de 17e eeuw, een populair gewas. Het was niet enkel een 

belangrijk voedergewas, het aanplanten van klaver had ook een grondverbeterend effect omdat de 

plant stikstof toevoegde aan de bodem.  

 

Korenakker. Op deze niet gelokaliseerde akker groeide koren. In de dialecten wordt het woord koren 

gebruikt voor de graansoort die ter plaatse het gewone broodgraan levert. In het Waasland was dat 

rogge. De Korendonk nabij het Molsbroek was een zandige opduiking waarop koren, 

hoogstwaarschijnlijk rogge, geteeld werd. 

 

Lookbed. De voorbepaling look wijst erop dat op dit bed of “langwerpig akkerpand dat afzonderlijk 

wordt geploegd” (Zomergem: 117) verschillende lookachtige groenten groeiden. De ligging van dit 

perceel is niet bekend. 

 

Raachting. Raachting (dia.: rochting) is een Waas dialectwoord voor de raap. Rochting is een 

samenstelling van roch en tuun. Roch gaat terug op het Middelnederlandse roof, dat ‘raap’ betekent 

(MNW i.v. rove). Doordat de volle vocaal in tuun ‘omheining’ verdofte tot ten, hebben de naamgevers 

het achtervoegsel geherinterpreteerd als –ting (Zomergem: 114). De cluster –ft in roofting is in de 

Nederlandse dialecten geëvolueerd tot –cht.  
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De Rochting op Hillaar is dus een omheind perceel waar rapen groeiden. De raap was zeer populair in 

het Waasland. Dat bewijst de aanwezigheid van een raap in het wapenschild van het Zoete Land en 

een aantal van zijn deelgemeenten. 

 

Raaptuin. Tuin, uit het Middelnederlandse tuun, betekent ‘omheining’. We mogen dus concluderen 

dat het ook hier gaat om een afgebakend stuk grond waar men rapen teelde. Omdat dit land ook op 

Hillaar was gelegen en omdat het –net zoals de Raachting hierboven- een omvang had van 400 roeden, 

mogen we ervan uitgaan dat Raaptuin en Raachting synoniemen zijn die beiden naar hetzelfde perceel 

verwijzen. 

 

Roggeakker. Op dit akkerland, dat zich bevond in het gebied tussen de Nieuwpoortstraat en de Gentse 

Heerweg, werd rogge verbouwd. Zoals eerder gezegd was rogge vroeger in het Waasland het 

belangrijkste broodgraan. 

 

Schaapdries(hei). De betekenis van dries in dit toponiem ligt hier nog heel dicht bij de 

vroegmiddeleeuwse betekenis, namelijk ‘graasweide op magere bodem’. In dit geval, liet men er 

schapen grazen, die vooral gekweekt werden voor de wolproductie. De Schaapdries bevond zich op de 

wijk Oudenbos. De Schaapdrieshei, die eveneens wordt vermeld in onze attestaties maar waarvan we 

niet weten of ze in de 16e eeuw al cultuurland was, bevond zich vermoedelijk in de nabijheid van de 

Schaapdries. 

 

Tarweakker, Tarwestuk. Op de niet gelokaliseerde Tarweakker werd tarwe verbouwd. Dit was een 

wintergraan dat de basisstof leverde voor tarwebrood, een soort brood dat enkel bij de gegoeden op 

tafel kwam. Het Tarwestuk bevond zich op Bergendries. 

 

Vlasdonk. De bodem van deze donk of zandige opduiking was geschikt voor de vlasteelt. Het perceel 

was gelegen in de wijk Hillaar. 

 

Wortelakkerke. Op dit perceel in de wijk Oudenbos werden wortelen geteeld. 

 

Grasland 

 

Peistermeers. Het Middelnederlandse werkwoord peisteren betekent ‘(laten) weiden, grazen’ of 

‘gevoederd worden’. Deze meers op de Hamkouter te Everslaar werd dus gebruikt om het vee te laten 

grazen. 
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Akker- of Grasland 

 

Vitsen. Wellicht is dit niet gelokaliseerde perceel genoemd naar het gewas dat erop groeide, nl. vitsen 

of voederwikke. Een andere mogelijkheid is dat de naam een verwijzing bevat naar de eigenaar of 

pachter, een zekere (de) Vits, Vitse (Debrabandere 2003: 1275). 

 

(l) naar het juridisch statuut 

 
Akkerland 

 

Calangeakker. In het Middelnederlands betekende calange ‘eis in recht, aanspraak’ en bij uitbreiding 

‘twist, onenigheid’ (MNW). Deze akker in de Maasbossen werd vermoedelijk opgeëist door een 

persoon die er geen recht op had waardoor het perceel onderwerp werd van een juridische twist. 

 

Leen. Dit perceel te Bokslaar werd in leen gehouden. Een aantal andere attestaties heeft het over een 

Leen op de heerlijkheid van het Beverse. Daar deze heerlijkheid zich grotendeels uitstrekte op het 

grondgebied van de wijk Bokslaar, gaat het hier waarschijnlijk om één en hetzelfde stuk land.  

Ook de Leenakker, die we vermoedelijk op het Naastveld moeten situeren, werd in leen gehouden. 

Hetzelfde geldt voor de niet gelokaliseerde percelen Lenen, Leentjes en het Leentje, die in onze 

attestaties voorkomen. 

 

Pachtgoed. Drie percelen op drie verschillende wijken (Bergendries, Rozen en Heiende) dragen deze 

naam. Deze gronden werden in pacht gehouden. In tegenstelling tot leengoed, dat voor het leven werd 

uitgeleend, was een pachtcontract tijdelijk. Afhankelijk van de streek kwam het land om de 3, 6 of 9 

jaar vrij en werd het opnieuw verpacht aan de hoogste bieder. De aanwezigheid van pachtgronden 

vergrootte de concurrentiegeest tussen de boeren. 

 

Akker- of Grasland 

 

Annotatiegoed. Annoteren is een oude rechtsterm, die oorspronkelijk ‘een inventaris opmaken van in 

beslag genomen goederen’ betekende. Later breidde de betekenis zich uit tot ‘het in beslag nemen’ 

zelf (WNT). Het Annotatiegoed op Heiende was het door hogere instanties in beslag genomen goed 

van een overledene of voortvluchtige. 

 

Confisceergoed. Wanneer men een grond confisqueert, wordt die op grond van een wettelijke 

bepaling in beslag genomen (WNT). Zo is het dit perceel op Staakte vermoedelijk vergaan.  



 106 

Papenleen. Dit perceel dat we vermoedelijk op Naastveld moeten situeren, werd door pape, d.i. een 

priester, veelal de parochiepriester of pastoor, in leen gehouden ofwel door iemand die (de) Pape 

heette (Debrabandere 2003: 941) 

 

(m) naar de dieren die er huisden 

 

Akkerland 

 

Voshol(en), Vossenhol(leke). Plaats waar vossen huisden of waarvan men dacht dat er vossen huisden. 

De Vosholen bevonden zich op Bokslaar. Het Voshol wordt gesitueerd op de wijk Heiende terwijl het 

Vossenhol op Oudenbos ligt. 

 

Akker- of Grasland 

 

Gansdries. Op een dries of gehuchtplein werden vaak ganzen gehouden (Kempeneers 1993: 159). De 

Gansdies ligt in het noorden van de wijk Puttenen op de grens met Eksaarde. 

 

Vogelakker. Op deze plaats streken geregeld grote zwermen vogels neer, die mogelijk ook met netten 

gevangen werden. Het perceel bevond zich in het noorden van de wijk Puttenen, nabij de grens met 

Eksaarde. 

 

 (n) benoemingsmotief onzeker 

 

Akkerland 

 

Bogaardeke. Dit (kleinere) perceel was vermoedelijk gelegen nabij een boomgaard of op de plaats 

waar zich vroeger zo’n boomgaard bevond. Dua schrijft dat boomgaarden een typisch onderdeel 

vormden van het Wase landschap (214). Daarnaast was (Van den) Bogaert een zeer frequente 

familienaam.  

 

Braamsakker. Het is mogelijk dat dit perceel omzoomd was met braamstruiken of dat er tijdens de 

braakperiode bramen op groeiden (zie Braamakkers). Anderzijds lijkt de -s heel sterk op een 

genitiefsuffix, wat inhoudt dat het hier zou gaan om een akker die toebehoord aan ene Braam(s) 

(Debrabandere 2003: 175). 
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Bruinakker(s). Voor de verklaring van dit toponiem uit Hillaar zijn er twee mogelijkheden. Ten 

eerste kan bruin verwijzen naar de kleur van de bodem. Ten tweede kan dit land eigendom zijn of 

bewerkt worden door ene De Bruin(e) (Debrabandere 2003: 196). 

 

Bruine Wal. Dit akkerland lag vermoedelijk in de buurt van (of op) een wal of een kunstmatige 

ophoging. Mogelijk werd het perceel genoemd naar de opvallende bruine kleur van de ondergrond. 

Waarschijnlijker is echter dat het gaat een hoogte die toebehoort aan iemand met de familienaam De 

Bruin(e) (Debrabandere 2003: 196).  

 

Elselaar. Er zijn verschillende verklaringen voor dit perceel in de Hulsdonken. De familienaam 

Elselaar komt niet voor in Debrabandere noch wordt hij vermeld in de verzameling van Marynissen 

(www.familienaam.be, 2 mei 2008). Wanneer we de naam echter intikken in een zoekmachine, blijkt 

dat de familienaam wel degelijk voorkomt. Het verspreidingsgebied lijkt zich echter te beperken tot 

Nederland. Het is natuurlijk mogelijk dat de naam ooit ook in Vlaanderen voorkwam en later, na de 

grote immigratiebeweging naar het noorden toe, verdween uit het Vlaamse familienamenbestand.  

Daarnaast is het theoretisch mogelijk dat Elselaar een laar-naam is. Het zou dan gaan om een 

gemeenschapsgrond in een bos of woest gebied waarrond veel elzen groeiden en waarop later een 

akkerland werd aangelegd. 

Een derde optie is dat het woord elselaar een afleiding is met –laar van de boomnaam els, naar 

analogie met notelaar, mispelaar, hazelaar, eikelaar (WNT) enz. In dat geval gaat het om een akker 

waarrond één of meerdere elzen aangeplant werden. 

 

Gansakker(s), Ganzestukken. Ganzen en andere watervogels waren vrij belangrijk in vroegere tijden. 

Ze werden niet enkel geapprecieerd om hun vlees en eieren, ook hun dons werd gebruikt voor voering 

in beddengoed en kledingstukken (Claes 1987: 72). Vermoedelijk werden op of in de nabijheid van dit 

perceel vaak ganzen gesignaleerd en geschoten of werden er tamme ganzen gehouden.  

Daarnaast moeten we rekening houden met wat Buiks een ganzencijns noemt (1997: 76). In de 

middeleeuwen werd de cijns of pacht vaak in natura betaald (zie ook Evenakker). Onder meer ganzen 

vormden zo’n betaalmiddel. Misschien moesten de pachters van dit stuk grond naast pachtgeld ook 

ganzen schenken aan de verhuurder van de grond. In dit geval zou de eigenaar het klooster van 

Oudenbos geweest zijn, want beide percelen liggen op de wijk Oudenbos. 

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat deze percelen toebehoorden aan iemand met de familienaam 

(De) Gans (Debrabandere 2003: 489). 

 

Kraaienakker. Een perceel op Oudenbos. Vermoedelijk gaat het hier om een perceel waar regelmatig 

kraaien werden gesignaleerd. Een andere optie kunnen we echter niet uitsluiten, nl. dat het perceel 

toebehoorde aan iemand met de familienaam (De) Cray(e) (Debrabandere 2003: 702). 
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Opstal. Twee percelen op Oudenbos dragen deze naam. Opstal 1 bevond zich aan de hoek van de 

Gentse Dreef en Petegems Dreef, terwijl Opstal 2 gelegen was aan de oever van de Lede, nabij het 

Stenen Huis. Opstal is een samenstelling van het bijwoord op en een afleiding uit de stam van het 

werkwoord stellen 'zetten, plaatsen' (Ursel: 109). In de toponymie kan opstal volgens Gysseling 

twee betekenissen hebben. Ten eerste was het een benaming voor oplopende bermen aan (gegraven) 

waterlopen (Gysseling 1978: 22). Onze Opstal 2 grenst inderdaad aan de Lede en lag mogelijk aan 

zo’n een aarden ophoging die was aangelegd om de Lede binnen haar oevers te houden. 

Ten tweede was opstal ook de naam voor een plaats waar men het vee kon ‘stallen’ of plaatsen, in de 

praktijk een (in oorsprong) gemeenschappelijke veeweide (Gysseling (1981: 77). Van Durme legt uit 

hoe de gemeenschappelijke opstallen tijdens de middeleeuwen verkaveld en geprivatiseerd werden. 

Hij wijst er tevens op dat zulke geprivatiseerde graaslanden vaak de naam opstal behielden (Van 

Durme 1998: 180). Die laatste verklaring komt voor allebei onze Opstal-percelen in aanmerking. 

Opstal 2 kan behalve een grasland aan een verhoogde oever van de Lede ook een graasweide zijn 

geweest. Voor Opstal 1 is de grasland-hypothese de meest waarschijnlijke, omdat er in die buurt geen 

waterloop te bespeuren valt en er daar bijgevolg geen bermen waren tegen overstromingsgevaar.   

Op grond van de hierboven gegeven informatie uit de literatuur, mogen we veronderstellen dat onze 

twee Lokerse opstal-toponiemen oorspronkelijk grasland aanduidden. Of Opstal 2 in de tijd waaruit 

onze attestaties dateren nog steeds grasland was, valt uit de bronnenexcerpten niet af te leiden. Opstal 

1 blijkt in 1617 een stuk akkerland te zijn 

 

Fornuisland. Dit land in de Sturterake had mogelijk de vorm van een middeleeuws fornuis. Daarnaast 

lezen we in het WNT dat fornuis ook een aanduiding was voor het smidsevuur. Het zou hier dus ook 

kunnen gaan om een land dat gelegen was nabij een smidse of toebehoorde aan een smid. 

 

Ginstakker, Ginsten. Ginst (dia.: geenst), afgeleid uit het Latijnse genista, verwees oorspronkelijk 

naar de brem. De percelen met deze namen werden afgebakend door bremstruiken. Een tweede 

mogelijkheid is natuurlijk dat dit perceel toebehoorde aan iemand met de familienaam Van de Ginste 

(Debrabandere 2003: 514). We treffen een Ginstakker aan op Oudenbos. De Ginsten daarentegen 

bevonden zich op de grens met Sinaai. 

 

Hondsdries. Deze dries ligt op Staakte. Mogelijk gaat het hier om een dries die toebehoorde aan ene 

Dhont of De Hond (Debrabandere 2003: 620). Nadat de oude gemeenschappelijke driesen werden 

verkaveld en geprivatiseerd, kregen veel van die kavels een naam met het grondwoord dries en de 

naam van de eigenaar als voorbepaling (zie dries).  

Maar er is ook een tweede mogelijkheid. Lindemans vermoedt dat samenstellingen met hond (net 

zoals bij plantennamen) een pejoratieve betekenis hebben (1941: 18). Hond wordt in het Nederlands 

wel meer als denigrerend voorvoegsel gebruikt: hondenweer (‘erg slecht weer’), hondendrank 
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(‘slechte drank’), hondenloon (‘slecht loon’) enz. (WNT). In het tweede geval verwijst de 

voorbepaling dus naar de slechte hoedanigheid van de bodem. 

Ook op Staakte, en vermoedelijk in de omgeving van de Hondsdries, onderscheiden we een Hondshul 

en een Hondsput. 

 

Kapstuk. Het gaat hier vermoedelijk om een perceel dat gewonnen werd na de rooiing van een bos dat 

regelmatig gekapt moest worden. Een tweede mogelijkheid is dat het perceel een omheining van 

houtgewas had, die geregeld gekapt moest worden. Ten slotte kunnen we niet uitsluiten dat dit perceel 

genoemd is naar de eigenaar of pachter, ene (De) Cap (Debrabandere 2003: 222) 

 

Koolakkerke. Vermoedelijk gaat het om een perceel waarop men kolen kweekte, waaronder 

bloemkolen, boerenkolen, spruitkolen, enz. Daarnaast kan de voorbepaling ook verwijzen naar de 

pachter of eigenaar, ene Kools of (Van) Kool(e) (Debrabandere 2003: 698). De ligging van het 

bewuste akkerland is niet bekend. 

 

Krekelakkerke. Akkerland op Staakte. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de akker genoemd is naar de 

aanwezigheid van krekels, want die zaten vroeger overal. Goeminne (1996: 157-182) schrijft in haar 

artikel “Insectennamen in de toponymie” dat krekel net als andere insectennamen (zoals vlo, mier enz.) 

in de toponymie voorkomt als een soort metafoor voor slechte gronden.  

Daarnaast kan krekel volgens Goeminne teruggaan op het werkwoord krekelen dat een variant was van 

krakelen ‘twisten, ruzie maken’ (1996: 168). In dat geval was het Krekelakkerke ooit het onderwerp 

van een ruzie of twist. Bij deze verklaring moeten we echter een bedenking plaatsen. Het is namelijk 

niet duidelijk waar Goeminne gevonden heeft dat krekelen een variant is van krakelen. In de 

historische woordenboeken wordt dit nergens vermeld. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk, wegens het 

accentverschil tussen beide werkwoorden (bij krakelen op de tweede lettergreep en bij krekelen op de 

eerste). 

Ten slotte kunnen we niet uitsluiten dat de naam van dit perceel teruggaat op de familienaam van de 

eigenaar of pachter, Krekel(s) (Debrabandere 2003: 704). 

 

Lokerakkers, Lokermeers. De meest logische verklaring voor deze toponiemen is ongetwijfeld de 

ligging op Lokers grondgebied. Toch moeten we vermelden dat deze percelen mogelijk het bezit 

waren van de familie Van Lokeren, een adellijke familie die later De Schoutheete zou worden 

genoemd (De Potter-Broeckaert: 52). Voorlopig blijft de ligging van deze percelen onbekend. 

 

Nieuwenhuisakker. Mogelijk bevond dit niet gelokaliseerde perceel zich nabij een nieuw gebouwde 

woning. Anderzijds kon dit perceel toebehoren aan iemand met de familienaam (Van) Nieuwenhuis 

(Debrabandere 2003: 900). 
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Olieakker. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor de naam van dit perceel op Bergendries. 

Ten eerste kon het akkerland dicht bij een oliemolen liggen. Ten tweede is het mogelijk dat men op 

deze akker gewassen kweekte die verwerkt konden worden tot olie (bv. raapzaad en lijnzaad). 

Daarnaast kan de voorbepaling ook verwijzen naar de achternaam van de eigenaar of pachter, ene 

Olie(slaghers) (Debrabandere 2003: 917-18). 

 

Ovenbuurakker. Met de term ovenbuur verwijst men naar het bakhuisje, d.i. “het doorgaans vrij 

staande gebouwtje waarin de bakoven staat” (WNT). Dit perceel grenst aan de Kapelakker op 

Oudenbos. De ‘ovenbuur’ waarnaar verwezen wordt, hoorde vermoedelijk bij het Stenen Huis, het 

kasteleinshuis van het klooster van Oudenbos. 

 

Parrebroekakker. Een niet gelokaliseerd perceel aangelegd op het voormalige Parrebroek. Dit broek 

kan enerzijds genoemd zijn naar de familie (Van de) Perre/Parre (Debrabandere 2003: 959). 

Anderzijds had parre in het Middelnederlands ook wel de betekenis van ‘omheinde plaats, afgesloten 

terrein’ (MNW). Het zou dus tevens kunnen gaan om een vochtig grasland dat was gewonnen uit 

moeras en dat naderhand omheind werd. 

 

Plassen. Dit perceel dat op de wijk Oudenbos of op Nieuwpoort ligt (de attestaties geven geen 

uitsluitsel) kan genoemd zijn naar de eigenaar, ene (Van der) Plas. Daarnaast kan het toponiem 

verwijzen naar een plas ‘poel, waterplas’. Het terrein kan op het territorium liggen van voormalige 

(drooggelegde) vijvers of in de nabijheid van nog bestaande plassen.  

 

Rakeling. Dit perceel maakte deel uit van de heerlijkheid van het Beverse. In de Vlaamse dialecten 

verstaat men onder rake ‘hark’ en onder rakeling ‘wat bijeen geharkt wordt’ (WNT). Hoe dit tot 

toponiem zou zijn geworden, is onduidelijk. 

Daarom moeten we de verklaring misschien wel zoeken bij rakeling ‘een pak slaag, rammeling’ (Joos: 

543). Mogelijk ontstond er een twist tussen verschillende erfgenamen met dit perceel als onderwerp. 

Bij dit gekibbel kreeg één van de erfgenamen een pak slaag. Een soortgelijk motief vinden we terug 

bij Goed te Kaaksmete in Drongen (Magda Devos in mondelinge mededeling).  

 

Root, Rootland, Rootstukken, Rot. Het is enerzijds mogelijk dar root afgeleid is uit het 

Middelnederlandse roden ‘bosgrond bewerken om er voor bebouwing geschikt land van te maken’ 

(MNW). Deze verklaring lijkt het meest waarschijnlijk voor het Rootland op Everslaar, dat in de 

nabijheid ligt van de voormalige Maasbossen. Anderzijds is roten een techniek die wordt toegepast in 

de vlasindustrie (WNT). Vlas wordt op twee manieren geroot. Voor hoogwaardig linnen worden de 

bundels geoogst vlas een tijdlang in het water gelegd. Dat gebeurde zowel in stromend water, rivieren 

en beken als in speciaal daartoe gegraven rootputten. Een tweede techniek, veldroten genoemd, 
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bestond erin dat men het geoogste vlas uitspreidde over het veld en het net zo lang blootstelde aan de 

werking van weer en wind tot de bast loskwam van de vezel. De hier bedoelde percelen kunnen zich 

dus bevonden hebben bij zo’n rootput, ofwel werden ze zelf gebruikt voor de techniek van het 

veldroten. Het Rootland bevond zich op Everslaar, de Rootstukken op Oudenbos. De percelen met de 

naam Root en Rot werden niet gelokaliseerd 

 

Sauvegarde Akker. De ligging van het perceel is onbekend. Volgens het WNT betekende sauvegarde 

‘bescherming door een bevoegd persoon’. De uitdrukking in sauvegarde zijn (van iemand) betekende 

‘onder de bescherming staan van die persoon’. Het zou kunnen dat deze akker onder de bescherming 

van één of andere adellijke familie.  

Daarnaast geeft het WNT de betekenis ‘één of meerdere schildwachten, die door een militaire 

autoriteit bij een huis, plaats of persoon werden gezet om deze te bewaken of deze te waarborgen 

tegen geweld en overlast van eigen troepen’. Mogelijk lag dit perceel op een plaats waar ooit 

oorlogsgeweld plaatsvond. Deze plek zou daarom door soldaten bewaakt moeten worden. In de 

verschillende historische bronnen, kunnen we lezen hoe Lokeren gedurende de 14e, 15e en 16e eeuw 

vaak het decor was waartegen veldslagen tussen grote partijen werden uitgevochten (bv. Gentse 

opstand tegen Lodewijk van Male, de 80-jarige oorlog). Het dorp werd dikwijls geplunderd door 

voorbijtrekkende militaire troepen. 

Dat dit toponiem zou verwijzen naar de eigenaar of pachter, ene Sauvegarde, lijkt onwaarschijnlijk. 

De naam wordt niet genoemd in Debrabandere en in de verzameling van Marynissen wordt de naam 

enkel teruggevonden in Wallonië (www.familienaam.be, 18 mei 2008). 

 

Scheurakker. De precieze ligging van het land, kan niet worden afgeleid uit de attestaties. Enerzijds 

zou scheur een verschrijving kunnen zijn van schuur. Dit wordt bevestigd door het feit dat dit perceel 

in pacht is van het klooster van Oudenbos. Op diezelfde wijk, Oudenbos, hebben we eerder de 

Schuurakkers kunnen lokaliseren (zie Schuurakker(s)). In dat geval gaat het om een akkerland dat 

gelegen was nabij een schuur.  

Anderzijds is het ook mogelijk dat de vorm scheur oorspronkelijk is. Het gaat dan om een afleiding 

van scheuren in de betekenis van ‘omploegen’ (WNT). De Scheurakker zou dan gewonnen zijn door 

het scheuren (= omploegen) van grasland. 

 

Schijtakker. Perceel op Oudenbos. Naar aanleiding van het toponiem Schijthaag in Ursel schrijven 

Vandeveire en Devos (Ursel: 110) dat het bestanddeel schijt- in toponiemen dikwijls een 

volksetymologische herinterpretatie is van de stam van het werkwoord scheiden. Het is dan ook niet te 

verwonderen dat dergelijke toponiemen vaak voorkomen nabij een of andere scheiding of grens 

(Molemans 1975: 69). De grens waarnaar ons toponiem verwijst, zal wellicht die zijn geweest tussen 

Lokeren en Zeveneken. Het perceel kon namelijk in de buurt van die grens gelokaliseerd worden. Een 
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tweede mogelijkheid is dat de akker oorspronkelijk één geheel vormde, maar later gescheiden of 

verdeeld werd. Op de kaart die als illustratie dient bij het artikel van Verstegen (1956), kunnen we 

zien de Lokerse Schijtakker effectief in twee, ongeveer gelijke, delen verdeeld is. 

 

Sneppelaar(s). In 1577 verwijst de naam naar een bosgebied in de buurt van Sinaai. In 1656 wordt 

deze naam opnieuw geattesteerd maar refereert dan naar een akkerland op de wijk Rozen, die grenst 

aan Sinaai. De kans is dus groot dat de landerijen met de naam Snippelaars gelegen zijn op de plaats 

waar een kleine eeuw vroeger nog een bos met de naam Snippelaar lag. 

Voor de verklaring van het toponiem zijn verschillende hypotheses mogelijk. Snippelaar kan mogelijk 

in zijn geheel teruggaan op de familienaam Snippelaar. Deze familienaam wordt niet vermeld in 

Debrabandere, maar in de toponymie van Londerzeel wordt een wijk vermeld met dezelfde naam, die 

verwijst naar de eigenaar: Snippelaar (Sacré 1933: 336). Mogelijk gaat het dus ook in ons geval om 

een bos dat bezit was van ene Snippelaar. 

Daarnaast kan dit bewuste toponiem een laar-naam zijn en wijzen op een gemeenschapsgrond in 

bosgebied. Voor de voorbepaling sneppe zijn dan nog twee verklaringen mogelijk. Enerzijds kan het 

gaan om een familienaam Sneppe, waarvan ook de vormvariant Snippe gebruikelijk was 

(Debrabandere 2003: 1139). Dat is echter weinig waarschijnlijk, omdat laar-namen doorgaans niet 

met persoonsnamen zijn samengesteld. Ofwel is sneppe de naam van de vogel, en is de laar genoemd 

naar de opvallende aanwezigheid van snippen. Deze laar moet dan wel een vrij moerassig gebied zijn 

geweest, want de snip houdt zich vooral op nabij plassen en op waterzieke grond. Ook elders in 

Vlaanderen komen toponiemen met snep- voor op vochtig laagland. 

 

Spindeke. Een stuk land (met een bosje) op Loddershoek. Enerzijds was spinde, in de Wase dialecten 

ook wel spent, een oude graanmaat. De Flou (XV, 79) schrijft dat de Spindekes te Koolskamp 

rentelanden waren waarvoor men voor “elck ghemet een spindeken havere” moest betalen (zie ook 

Lindemans 1937: 14). Vermoedelijk moest de pachter van dit land een spindeke graan betalen aan het 

klooster van Oudenbos die de oorspronkelijke eigenaars waren.  

Anderzijds betekende het woord spinde/spende ‘provisiekast, bewaarkelder voor eetwaren’. Mogelijk 

werd het woord metaforisch gebruikt in de veldnaamgeving, nl. voor een stuk land dat erg vruchtbaar 

was en dat de voorraadkamers dus goed vulde.  

 

Tichelakker. Dit perceel op Oudenbos is mogelijk genoemd naar de eigenaar of pachter, ene (Van) 

Tichel (Debrabandere 2003: 1207). Daarnaast was het Middelnederlandse tichel synoniem met het 

woord tegel (MNW). In dat geval verwijst de naam naar de bodemsoort van het perceel. Het zou 

immers kunnen gaan om een akker waar klei opgedolven werd om tegels of tichels mee te bakken. 
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Valse Donk. Twee percelen dragen deze naam, één op Staakte en één op Heiende. De betekenis van 

vals in de toponymie is onduidelijk (Edelman-Vlam: 154). De enige hypothese die we over dit 

toponiem kunnen opperen, is dat vals gebruikt werd in zijn Middelnederlandse betekenis 

‘onbetrouwbaar, slecht’ (MNW). De bodem van de zogenoemde donk of zandige opduiking zou dan 

weinig deugdelijk zijn geweest en dus weinig vruchten hebben voortgebracht. 

 

Vent, Ventje. Dit perceel op Staakte werd mogelijk genoemd naar de eigenaar of pachter: (De) Vent. 

Het Ventje is dan een kleiner perceel van dezelfde eigenaar of pachter of een onderdeel van het eerst 

genoemde perceel.  

Daarnaast schrijft Gysseling (1954: 82) dat vent een afleiding kan zijn van ven ‘moerassige waterplas 

met veenlagen op geringe diepte’ met het collectiefsuffix –t. Het zou hier kunnen gaan om een plaats 

met venige, moerassige plekken. Uit de gegevens van de notariële akten kunnen we inderdaad afleiden 

dat er in de 19e eeuw in de nabije omgeving een groot aantal percelen met de naam Ven gelegen zijn 

 

Vosselke. Een perceel op de wijk Rozen. Mogelijk is vosselke een variant met verdofte vocaal en h-

deletie van vosholleke (zie Voshol(en)). Het toponiem kan ook verwijzen naar de eigenaar of pachter, 

ene (Van) Vossel (Debrabandere 2003: 1284). Daarnaast is Vossel een afleiding van de familienaam 

(de) Vos, met een ingeschoven suffix –el na de –s (uit ouder –sk) en vóór het diminutiefsuffix –ke, 

zoals nu nog in West-Vlaams flesselke en visselke (Devos en Vandekerckhove 2005: 62). 

 

Wijakker. De ligging van dit perceel is onbekend. Het eerste deel van de naam kan teruggaan op het 

adjectief wijd in de betekenis ‘uitgestrekt’. In dat geval zinspeelt de naam op de grootte van het 

perceel. Daarnaast kan wij ook via wije ontstaan zijn uit wijde, dat zelf teruggaat op Middelnederlands 

wide ‘teenwilg’. In dat laatste geval zou het gaan om een akkerland dat omringd werd door wilgen. 

 

Wulfakkers. Dit perceel is gelegen op Bokslaar. Voor de vorm wulf zijn twee verklaringen mogelijk. 

Ten eerste is wulf een vormvariant van wilg (zie Wulfsdonk). Het perceel zou dan omheind zijn met 

wilgen. 

Ten tweede is De Wulf een vaak voorkomende familienaam (Debrabandere 2003: 1335). Het is dus 

niet uit te sluiten dat de voorbepaling verwijst naar de eigenaar of pachter. In samengestelde 

toponiemen op akker verwijst wulf wellicht niet naar het wilde dier, want deze komen niet 

systematisch voor op akkers.  

 

Zwartenakker. Dit niet gelokaliseerde perceel had mogelijk een erg donkere bodem. Maas schrijft dat 

“zwart gewoonlijk betrekking heeft op (sterk) humeuze gronden” (1990: 59). Daarnaast kan het 

uiteraard toebehoren aan ene De Zwarte (Debrabandere 2003: 1357). 
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Zwingelberd. De hoekige of kromme vorm van dit perceel deed de naamgevers denken aan een 

zwingelberd of –bord waarop vlas werd stukgeslagen (De Vrieze 1941: 30). 

 

Grasland 

 

Aard. In de Vlaamse toponymie heeft aard twee verschillende betekenissen, nl. ‘(gemene) weide’, 

zoals in bv. Zwijnaarde, en ‘aanlegplaats aan een waterloop’, zoals in Oudenaarde (Gysseling 1978: 

21-22). Beide betekenissen komen in aanmerking voor de verklaring van ons toponiem. Het perceel is 

gelokaliseerd aan de Durme, waar veel grasland lag, maar waar zich ook een aanlegplaats bevonden 

kan hebben. 

 

Riemeersen. Rie kan op verschillende manieren verklaard worden (Eeklo: 70). Ten eerste kan rie 

verwijzen naar de grassoort, riet. Deze meers werd dan gekenmerkt door een opvallende rietbegroeiing. 

Dit is zeer goed mogelijk. Verstegen schrijft dat er zich een rietmeerscomplex bevond ter hoogte van 

de huidige Nijverheidsstraat en de Groendreef (1985: 47). Vermoedelijk strekte dit complex zich uit 

tot aan de Kopkapel. De Riemeersen uit onze verzameling bevonden zich bij een meers met de naam 

Bij de Kop, die in de buurt van de Kopkapel gelegen moet hebben. De Riemeersen zouden dan een 

onderdeel zijn van het hierboven genoemde rietmeerscomplex.  

Rie is vervolgens ook een wisselvorm van *rei ‘stromen’, en betekent ‘natuurlijke waterloop’ (zie ook 

Rijtsgaver). In dat geval waren de Riemeersen een grasland waar een waterweg doorheen stroomde. Of 

dit werkelijk zo was, kunnen we niet afleiden uit de huidige topografische gegevens van Lokeren 

omdat dit gebied tegenwoordig heel dicht bebouwd is.  

 

Wijmeers. Dit perceel lag op Oever. Ook hier zijn weer twee verklaringen mogelijk. Enerzijds kon het 

Wijmeers een uitgestrekt of wijd grasland zijn. Anderzijds werd deze meers mogelijk omringd door 

wilgen (zie Wijakker). 

 

Akker- of Grasland 

 

Appelzak. In het citaat lijkt Appelzak een landerij of landerijencomplex te zijn waarin een meers 

gelokaliseerd wordt. Samenstellingen met –zak verwijzen in de toponymie meestal naar een stuk land 

waar veel van het genoemde werd gewonnen. Misschien was De Appelzak vroeger een boomgaard 

waar veel appelbomen stonden. 

Ten tweede kan het land genoemd zijn naar een herberg met dezelfde naam, waartoe het behoorde. In 

1758 bevond er zich een herberg Appelzak op de wijk Bokslaar (Kerckhaert 1977: 11).  
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Mouw. Een stuk grond op de wijk Oudenbos dat zich in het uiterste westen, bijna op de grens met 

Beervelde bevindt. Daarnaast vinden we op diezelfde wijk nog een Grote en Kleine Mouw. Wanneer 

we deze laatste percelen opzoeken op de kaart van Verstegen (1956), merken we dat ze naar één 

uiteinde toe breder worden. Misschien herkenden de naamgevers hierin de vorm van een mouw. 

Waarschijnlijker is echter dat deze percelen genoemd zijn naar iemand met de familienaam Van der 

Mouw (Debrabandere 2003: 386). 

 

Wervenetting. Werf is een Vlaamse benaming voor de waterwilg. Mogelijk was dit perceel op 

Oudenbos omzoomd met waterwilgen. Daar het perceel grenst aan de Lede, is het goed mogelijk dat 

de grond er zeer vochtig was. Het is juist op deze natte bodems dat de waterwilg vaak werd aangeplant. 

Een tweede betekenis van werf die we in het MNW vinden is ‘verhoogde grond langs of aan een 

water’. Mogelijk bevond er zich aan de perceelsrand die grensde aan de Lede een ophoging die als 

bescherming was opgetrokken tegen watergevaar. 

Mattheeuws en Devos merken op dat er nog een derde verklaring van werf mogelijk is in de 

toponymie. Werf zou immers een afleiding kunnen zijn van het Middelnederlandse werkwoord 

wervelen, dat nauw verwant is met werrelen en ‘draaien’ betekent (Zomergem: 123). Het is uit dit 

werkwoord dat onder meer het woord werf voortkomt dat in de Vlaamse dialecten, waaronder die van 

het Waasland (Joos: 740)  gebruikt wordt voor de gekromde steel van de pik, d.i. het handwerktuig 

waarmee men vroeger koren maaide. De wervenetting was dus mogelijk een perceel met ‘wervelende’, 

draaiende zijden.  
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7.2.2. Bossen 

(a) naar de eigenaar, pachter of gebruiker 

Een aantal percelen bos werden genoemd naar hun eigenaar of pachter: Cammersbos (van ene 

Cammers of Cammaerts5

 

), Jalsaart (deze naam werd niet teruggevonden in Debrabandere), Kanisbos 

(familienaam Kanis), Liskesbos (familienaam Lisken(s)), Lippensbos (van ene Lippens), Vrinsbos 

(familienaam Vrins) en Vrouw Pietersbos (naar een dame met de familienaam Pieters).  

(b) naar de ligging 

Hulbos. Dit bos is gelegen op het grotere complex Hul in het uiterste westen van Lokeren. 

 

Karrebroekbos. Dit bos lag aan of op het complex Karrebroeken op Oudenbos. Het bos wordt enkel 

vermeld in 1571. Waarschijnlijk werd het na deze datum gerooid en ging het op in de 

Karrebroekakkers. 

 

Kloosterboske. Dit bosje in het zuiden van Oudenbos, grenzend aan de Vispoelen, is genoemd naar 

zijn ligging op het grondgebied van het klooster van Oudenbos.  

 

Nieuwpoortbos. Het bos zelf ligt nog op de wijk Oudenbos maar wel aan de Nieuwpoortstraat. Dit 

bos is genoemd naar de aanpalende wijk Nieuwpoort. 

 

Raakbos. De ligging van dit niet gelokaliseerde perceel is onbekend. Het is dan ook niet mogelijk om 

een sluitende verklaring te geven van de voorbepaling. Ten eerste kan het element raak verwijzen naar 

de ligging op of nabij één van de rake-toponiemen. Ten tweede kan raak hier een variant zijn van rac, 

dat ‘strook land’ betekent (zie Rake). Bijgevolg zou het bos genoemd kunnen zijn naar zijn 

langwerpige vorm of naar de langwerpige percelen of ‘raken’ waarin het verdeeld was.  

 

Steenvoortbos. Wellicht lag dit bos aan de Steenvoorde en werd het daarnaar genoemd (zie 

Steenvoorde). 

 

Stoeldiebos. Het Stoeldiebos zou ergens in het complex Stoeldie gelokaliseerd moeten worden, maar 

we vinden geen sporen van de naam terug in latere bronnen. Vermoedelijk werden na 1571 geregeld 

delen van het Stoeldiebos gerooid om er akkerland van te maken. 

 

                                                 
5 Al de familienamen werden opgezocht in Debrabanderes Woordenboek van de familienamen in Vlaanderen en 
Noord-Frankrijk. 
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Velderakebossen. De ligging op de wijk Heiende doet vermoeden dat het hier gaat om een schrijffout 

of verkeerde interpretatie van de complexnaam Belderake. Het bos was waarschijnlijk een onderdeel 

van dit complex. 

 

Voorhout. Dit bosgebied was gelegen op de wijk Oever. Als toponiem kan voorhout, volgens het 

WNT op verschillende zaken wijzen. De meest voor de hand liggende betekenis is dat de term het 

voorste of eerste deel van een bosgebied aanduidt. Daarnaast zou voorhout ook kunnen verwijzen naar 

een gebied dat voor een bos gelegen is (WNT). Deze verklaring lijkt eveneens mogelijk voor ons 

toponiem aangezien we geen informatie hebben over de aard van het terrein waarnaar dit toponiem 

verwijst. 

 

(c) naar de vorm 

Lange Bos(sen). Een aantal percelen aan weerszijden van de Gaverstraat op Hillaar. Het adjectief lang 

wijst erop dat de gronden een langwerpige vorm hadden (zie ook Lang Akkerke). 

 

(d) naar de begroeiing 

Een vaak voorkomend benoemingsmotief voor bossen is de boomsoort die er groeit. De oudste 

bosnamen zijn samenstellingen gevormd uit een boomnaam en het collectiefsuffix –t (Zomergem: 

128). Zo treffen we in Lokeren Berkt(en) (waarschijnlijk de voorloper van de huidige naam Beerten), 

Elsten en Elstje aan. Daarnaast zijn er ook een heel aantal toponiemen die gevormd worden met de 

boomnaam en een algemeen bestanddeel dat op bosgebied wijst. Zo onderscheiden we de toponiemen 

Berkbos (Uilendonk), Eekbos  (Oudenbos en ten noorden van de Molsbergen), Eekhout (aan de 

Molsbergen), Elsbos (Oudenbos) en Essenbos (Oudenbos). 

Uit de attestaties kunnen we afleiden dat Elsten en Elstje niet langer naar bosgebied verwijzen, maar 

wel naar (akker)land. 

 
Een aantal bos-toponiemen in onze verzameling worden gecombineerd met het adjectief jong. Dit 

adjectief wijst op de ouderdom van de planten die er staan. Zo vinden we de namen Jong Eekboske 

(Oudenbos) en Jonge Eken (Oudenbos) terug. Het gaat om gebieden waarop jonge eiken waren 

aangeplant. De Jonge Planterij (Oudenbos) was begroeid met jonge plantjes, bv. stekken van bomen. 
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(e) naar de functie of bestemming 

Warande. Warande, afgeleid uit het Germaanse *warando, betekende aanvankelijk ‘bos aan de heer 

voorbehouden voor de jacht’ (Van Durme 1991: 730). De betekenis ‘privaat jachtterrein’ breidde al 

snel uit tot ‘lusthof, boomgaard, park’ (Zomergem: 128). De Warande op Bergendries was anno 1638 

al gedeeltelijk gerooid en in zaailand omgezet. We weten niet welke functie deze Warande 

oorspronkelijk had. Daarnaast wordt er een Warande en Kleine Warande vermeld op Oudenbos. 

Mogelijk is dit laatste perceel een kavel van de voorheen onverdeelde Warande op dezelfde wijk.  

 

(f) andere en onzekere benoemingsmotieven 

Lo. De ligging van dit gebied is niet bekend. Van Osta maakt een onderscheid tussen het lo en de lo. 

Het lo is afgeleid uit het Germaanse lauha en verwijst naar ‘een bosje op hogere zandgrond’. De vorm 

de lo, daarentegen, gaat terug op het Germaanse lautho en betekent ‘moeras, zompig meers’ (1994: 

155-206). Het onderzoeksgebied van Van Osta beperkt zich echter voornamelijk tot de Antwerpse 

Kempen. Er bestaan geen bewijzen dat lo in de Vlaamse dialecten ooit iets anders heeft betekend dan 

‘bos’ (Gysseling 1978: 18-19). Ook blijkt het genus van lo ‘bos’ in de loop der eeuwen te wisselen. Nu 

eens vinden we de lo dan weer het lo. Er is dus geen reden om te betwijfelen dat het bestanddeel lo in 

ons Lokers materiaal net zoals overal elders in West- en Oost-Vlaanderen ‘bosje op hogere zandgrond’ 

betekent.  

 

Ongeboomd Bos. Een bosje nabij het Spendeke op Loddershoek. De essentie van een bos is natuurlijk 

dat er bomen staan. Nu lijkt het adjectief er precies op te wijzen dat het gaat om een bos zonder bomen. 

Mogelijk gaat het hier om een vorm van volksironie. 

 

Plantsoenbos. Twee percelen op Oudenbos dragen deze naam, beide grenzend aan de Lede. Het ene 

perceel bevond zich aan de Pelledonken. Het tweede perceel lag ten noorden van de Lede in de 

omgeving van het Essenbos. In de attestaties wordt ook wel eens een Jong Plantsoenbos genoemd, 

maar dat lijkt ons eerder een beschrijvende uitdrukking dan een toponiem. Het substantief plantsoen 

verwijst naar stekken en poten (MNW). Deze werden aangeplant zodat ze wortel konden schieten en 

daarna overgeplant konden worden naar andere plaatsen. Plantsoen is dus ongeveer synoniem met 

poot (zie ook Poten(en)). De reden waarom we dit toponiem in deze categorie behandelen en niet bij 

de akkerlanden is de aanwezigheid van het element bos in de naam. 

 

Wolfkam. Kam was vroeger een courant Vlaams en Brabants woord voor ‘brouwerij’ (WNT, MNW). 

Landerijen dragen soms een naam op –kam wanneer ze iets te maken hebben of hadden met een 

brouwerij (ligging erbij of eigendom van een brouwer). De voorbepaling, wolf, lijkt te verwijzen naar 
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de familienaam (De) Wolf. Het zou hier dan kunnen gaan om een bos in de nabijheid van de brouwerij 

van deze man of een plaats die eigendom was van een brouwer met de naam (De) Wolf.  

Daarnaast hebben we er reeds op gewezen dat kam een variant kan zijn van kamp ‘een door tuinen of 

hagen omheind stuk grond in het veld’ (Gysseling 1978: 21, zie Beikam). Indien achter wolfskam de 

vorm wolfskamp schuilgaat, verwijst de naam naar een afgebakend perceel in een veld dat toebehoort 

aan ene (De) Wolf.  
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7.2.3. Onontgonnen gronden 

In onze verzameling toponiemen komen een heel aantal oorspronkelijke natuurlandnamen voor die op 

het moment dat onze bronnen tot stand kwamen reeds naar cultuurland verwezen. Dit alles wijst erop 

dat in de 16e-17e eeuw het overgrote deel van de Lokerse heidevelden in akker- en grasland 

herschapen waren.  

Bij een aantal toponiemen ontstaat er echter twijfel over de aard van het terrein. In deze rubriek 

bespreken we natuurlandnamen die in onze bronnen mogelijk nog onontgonnen waren. 

 
Dolage. Het woord dolage verwijst naar drassige of moerassige stukken grond of naar plaatsen waar 

de grond niet vast is en wordt vaak geassocieerd met waardeloosheid en gevaar (WNT). De attestaties 

geven geen informatie over de ligging van dit zompige gebied met slechte grond. 

 
Holbroek. Hol wordt hier gebruikt in de betekenis van ‘laag, diep’ (MNW). Dit niet gelokaliseerde 

broek was dus laag gelegen. 

 

Noordheike. Dit heidegebied bevond zich ten noorden van een bepaald oriëntatiepunt. 

 

Oostbroek. Een stuk moerassige grond ten oosten van een niet nader genoemd punt. 

 

Oudbosheide. Een heidegebied op de wijk Oudenbos. We hebben er al op gewezen dat er zich veel 

heiden of wastinen bevonden in dit gehucht, die grotendeels ontgonnen werden door het klooster van 

Oudenbos. De citaten vermelden echter niet of dit ook het geval is met de Oudbosheide. 

 

Schoor. Het Schoor lag op Puttenen aan de Durme. Schoor, uit het Germaanse skaurno, betekende 

oorspronkelijk ‘aangeslibd land dat rijp is om ingedijkt te worden’. In Binnen-Vlaanderen werd het 

ook een moerasnaam (Gysseling 1960: 901). Het terrein waarnaar met ons toponiem verwijst, liep 

vermoedelijk vaak onder water waardoor het zeer drassig werd. 

 
Verloren Heike. Dit niet gelokaliseerde perceel werd gewonnen uit vroegere heidegrond. Het 

adjectief verloren kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Enerzijds kan het verwijzen naar de 

schrale en onvruchtbare grond van dit bewuste heidegebied. Anderzijds betekent verloren in de 

toponymie eveneens ‘afgelegen’. Het is dus mogelijk dat het Verloren Heike ver van de 

bewoningskern lag.  

 
Waalbroek. Een niet gelokaliseerde broek waar zich een waal, d.i. een kolk geslagen bij een 

dijkdoorbraak, bevond (Gysseling 1981: 78).  
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8. HEUVELS EN HOOGTEN 

8.1. Belangrijkste bestanddelen in hoogtenamen 

 
In het Waasland zijn berg en heuvel de meest voorkomende grondwoorden in hoogtenamen. Beide 

verwijzen ze zowel naar duidelijk zichtbare hoogten als naar kleine, nauwelijks met het oog 

waarneembare bodemverheffingen (Gysseling 1956: 6). Vervolgens vinden we in onze collectie het 

woord hul terug, dat op dezelfde voorouder teruggaat als het Engelse woord hill. Hullen zijn heuvels 

van bescheiden hoogte, maar duidelijk zichtbaar in het landschap (Zomergem: 133).  

Daarnaast wijzen ook donk- en schootnamen op natuurlijke verhogingen in het landschap. Het woord 

wal daarentegen verwijst naar een kunstmatige, door menselijk ingrijpen gevormde ophoging. 

8.2. Enkele hoogtenamen 

Boshul. Een hoogte op Hillaar, waarop een bos(je) groeide. 

 

Eekberg. Een hoogte op Bergendries nabij de Riemeersen, in de huidige Bloemenwijk. Deze berg was 

begroeid met eiken. 

 

Heeberg. Deze niet gelokaliseerde hoogte bevond zich in heidegebied en was wellicht begroeid met 

heidevegetatie. In een vroeg citaat vinden we immers de vorm heetberg, waarin heet een oudere, 

Vlaamse variant is van heide (zie algemene bestanddelen terreinnamen). 

 

Heilige Geestmolenberg. De molenberg waarop de Heilige Geestmolen stond. Deze bevond zich in 

de huidige Heilige Geestmolenstraat. 

 

Kop. Een nog bekende hoogte op de wijk Bergendries. De naam van de Kopkapel verwijst naar de 

ligging op deze hoogte (zie ook de huisnaam Kop). Dat kop in het Lokerse van de 16e eeuw wel 

degelijk een hoogte aanduidde, bewijst het volgende citaat: “Twee buender bosch daer ontrent metten 

prochipape ende metten heleghen gheest elc een derdendeel over dorme by den berghe oft den coppe, 

ende maect waterganc ontrent drie roeden …” (In: Verstegen 1980: 4). De associatie van een kop 

‘hoofd’ of ‘het bovenste (of hoogste) deel van het lichaam’ en het hoogst gelegen gebied, is duidelijk. 

In de huidige Wase dialecten wordt kop nog steeds gebruikt voor een ‘hoogte in een akker- of 

weiland’ (WVD I, Afl. 1: 37-38). 

 

Krekelberg. De ligging van deze hoogte is niet bekend. Voor de verschillende interpretaties van 

krekel, zie Krekelakkerke.  
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Mispelberg . De precieze ligging van deze hoogte is onzeker. De attestaties doen vermoeden dat die 

op Bergendries gelegen is in de nabijheid van de hierboven besproken Eekberg (deze laatste ligt 

immers aan de Mispelbergstraat). Deze hoogte was begroeid met mispelbomen, in het dialect ook 

mispels of mispelaars. 

 

(Oude) Molenberg . Molens werden op (natuurlijke of kunstmatige) hoogtes gebouwd opdat ze zo 

veel mogelijk wind zouden vangen. We vinden dan ook verschillende molenberg-toponiemen terug in 

een molenstad als Lokeren. De Molenberg op Oudenbos bevond zich in de huidige Nieuwe 

Molenstraat (vroeger nog gewoon Molenstraat) tussen de Molenakkers. Daarnaast vermelden de 

bronnen ook een Molenberg aan een Heerweg.  

Ten slotte was er ook een Oude Molenberg op Oudenbos. Deze naam laat twee mogelijke 

interpretaties toe. Ofwel gaat het om een voormalige hoogte met de naam Molenberg die zijn functie 

heeft verloren omdat de molen afgebroken of verhuisd werd. Ofwel is hier sprake van een verhoging 

waarop een oude ‘niet nieuwe’ molen stond. Deze oude molen stond in contrast met een recentere 

molen. 

 

Molsbergen. De Molsbergen (ook wel Eekhout genoemd) is een gebied aan het Mo(l)sbroek. In 

tegenstelling tot de vormvariatie mos – mols, die we aantreffen in de spelling van Mo(l)sbroek, komt 

enkel de vorm Molsbergen voor. Enerzijds is het mogelijk dat deze bergen bezit waren van ene De 

Mol. De tussen –s zou dan een genetiefsuffix zijn. Anderzijds is de vorm mol een variant met velaire 

vocaal van mul (MNW). Met deze term wordt verwezen naar stoffige, uit zand bestaande bodems. Dit 

correspondeert met de specifieke conditie van dit gebied. De bodem van de Molsbergen bestaat 

immers uit “een enkele meter dikke deklaag van holoceen stuifzand” die “humusarm, kalkarm en 

zuur” is (Verstraeten 1973: 11). In het licht van de bodemgesteldheid lijkt deze laatste verklaring dus 

te kloppen. Maar vanuit een taalkundig oogpunt is deze hypothese onwaarschijnlijk omdat de tussen –

s- onverklaarbaar blijft. Het is immers zeer ongewoon dat toponiemen van het type adjectief + 

grondwoord zo’n –s– bevatten. 

  

Verbrande Molenberg. Deze hoogte werd niet gelokaliseerd. Vermoedelijk gaat het om een berg 

waarop een molen stond die naderhand afgebrand is. Het gevaar voor brand was zeer reëel omdat de 

molens in Lokeren voornamelijk houten staakmolens waren. 

 

Windberg. Op deze winderige hoogte aan de Hoogstraat op Bergendries stond de Windbergmolen. 

 



 123 

9. WATERNAMEN 

9.1. Kanalen en rivieren 

 

DURME  

 

Tegenwoordig ontstaat de Durme in Daknam door de samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart. 

Aanvankelijk lag de oorsprong van de Durme echter veel westelijker. De bovenloop van de Durme 

werd gevormd door twee grote rivieren die ter hoogte van Vinderhoute samenvloeiden: de Poekebeek 

(of Neerkale), die in de Tieltse heuvels ontspringt, en de eigenlijke Durme (of Hoogkale), die ontstaat 

op het grondgebied van Aalter (De Vos 1958: 2-5). De verdere loop van de Durme leidde via Evergem, 

Langerbrugge en Desteldonk naar het Waasland. Achiel de Vos merkt op dat de Durme zich ter hoogte 

van Mendonk “in twee armen splitste”, nl. de huidige Zuidlede en de huidige Moervaart (1958: 11). 

Tussen die twee vertakkingen ligt een uitgestrekt meersgebied. Vanuit Lokeren stroomt de Durme via 

Waasmunster en Hamme naar Tielrode, waar ze uitmondt in de Schelde.  

De oorsprong van de naam durme is voor-Germaans. Er bestaat geen zekerheid over de betekenis van 

de naam, maar Gysseling (1980: 180) vermoedt dat durme afgeleid is van dromiā bij der- ‘lopen’. 

Durme zou dan hetzelfde betekenen als het Nederlandse waterloop. Opmerkelijk is hoe naam Durme 

in het Meetjesland al vanaf de 15e eeuw verdrongen werd door het woord Kale (De Vos 1958: 1). In 

het Waasland daarentegen is de naam Durme altijd gebruikelijk gebleven. 

De loop van de Durme op het Lokerse grondgebied is door de eeuwen heen veranderd. Verschillende 

bochten werden rechtgetrokken. Zo vermeldt Verstegen dat de Durme ter hoogte van de 

Lokerhoutbrug in 1740 recht getrokken is. Op de Ferrariskaart wordt het tracé van de gedempte arm 

nog weergegeven. Deze rechttrekking vond dus plaats in de periode nadat onze bronnen ontstonden.  

De attestaties bewijzen dat de loop van de rivier ook in vroegere tijden door de mens bijgestuurd werd. 

De naam Oude Durme verwijst naar een afgesneden arm op de wijk Oever, ter hoogte van het 

Koningsstraatje en de Sint-Annawegel. “De bedding van de afgesneden Durme bleef niet ongebruikt”, 

en werd herschapen tot graasland (Dierick 1983: 3). In de cohieren van het Beverse uit 1668 en 1758, 

die jonger zijn dan onze bronnen, worden vijf percelen meersgebied genoemd met de vermelding 

“eertijds geweest (h)aude durme” (in Dierick 1983: 3). In onze excerpten lijkt de naam Oude Durme 

nog op een waterarm betrekking te hebben. 
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LEDE  

 

De Lede ontstaat in het noordoosten Destelbergen en stroomt via Beervelde en Zeveneken, Lokers 

grondgebied binnen. 

De vorm lede is afgeleid uit het Middelnederlandse leden ‘leiden, (af)voeren’. In de meeste gevallen 

verwijst lede naar een door de mensen gegraven waterloop (Zomergem: 136). Of dit ook geldt voor 

deze waterweg, is niet geheel zeker. 

Naast de standaardvorm, lede, komt ook de variant lee voor. Het toponiem Oudboslee is volgens De 

Potter-Broeckaert een alternatieve naam voor de Lede (13). De voorbepaling daarin verwijst naar de 

wijk Oudenbos, waar de waterloop Lokeren binnenstroomt. 

 

9.2. Beken en sloten 

9.2.1. Kernbestanddelen in beek- en slootnamen 

 
Natuurlijke waterlopen in het land van Waas worden beek genoemd (Gysseling 1956: 2). Het woord 

gaat terug op het Germaanse baki. Daarnaast zijn er uiteraard ook kunstmatig gegraven en 

gekanaliseerde waterlopen. Die worden doorgaans aangeduid met de term lede. Volgens Gysseling is 

dit woord afgeleid van het werkwoord leiden. Een lede is dus een kanaal waarlangs het water 

kunstmatig wordt af- of weggeleid. 

Een andere naam voor kunstmatig aangelegde waterlopen is gracht, een afleiding van het werkwoord 

graven. Al in de Germaanse tijd werd het woord graft ontleend en evolueerde in het Nederlands tot 

gracht, zoals ook luft tot lucht en kraft tot kracht evolueerde (Zomergem: 139). Grachten zijn typisch 

kleinere kunstmatige afwateringskanalen dan leden. In het land van Waas zijn “nagenoeg alle percelen 

akkerland door een gracht begrensd” om de afwatering van de akkerbedden te bevorderen (Snacken: 

236). 

 

9.2.2. Enkele beek- en slootnamen 

 

Aspoelbeek . Een waterloop door het complex Uilendonk en de wijk Bergendries aan de Hoogstraat. 

Deze beek is genoemd naar de Aspoel (zie Aspoel(en)). 

 

Brielgracht. Deze waterweg liep door of voorbij de Briel(s) op Staakte en Puttenen. 
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Grote Gracht. Vermoedelijk was de Grote Gracht een waterloop die de afwatering van de Hamkouter 

verzorgde. Op deze kouter troffen we eerder al een Weergracht aan. Daarnaast worden, volgens de 

informatie uit de notariële archieven, een aantal percelen op Hamkouter Zwarte Gracht genoemd. Het 

is mogelijk dat Grote Gracht synoniem was met één van deze twee voorgaande gracht-toponiemen, 

maar dat is niet noodzakelijk zo. We merkten immers al op dat het Waasland gekenmerkt werd door 

de vele grachten (Snacken: 236). 

 

Lokerbeek. Deze waterweg wordt in andere bronnen ook wel Zelebeek genoemd. De Lokerbeek 

ontstaat in Overmere en volgt mooi de grens tussen Zele en Lokeren alvorens in de Durme uit te 

monden. De Potter en Broeckaert (316) maken gewag van een legende die over de beek verteld werd. 

Om te beslissen tot welke gemeente (Zele of Lokeren) deze waterloop behoorde, liet men de twee  

patroonheiligen van deze plaatsen (respectievelijk de H. Ludgerus en de H. Laurentius) tegen elkaar 

vechten. Het was Ludgerus die won en zo werd de Lokerbeek afgestaan aan Zele. 

 

Mispelaarbeek. We weten dat deze beek op Bokslaar liep en dat de heren van Beveren bezittingen 

hadden die eraan paalden. De precieze ligging van de beek is echter onbekend. Ook Dierick (1982: 49) 

moet vaststellen dat de Mispelaarbeek niet te situeren valt. Het is mogelijk dat er naar deze waterloop 

ook verwezen werd met de naam Winkelbeek (zie Winkelbeek). Vermoedelijk liep deze beek door of 

nabij een perceel met de naam Mispelaar ofwel stonden er mispelbomen, in het dialect mispelaars, 

langs zijn oever. 

 

Moerbekersgracht. Een gracht die liep tussen de Juffrouwmeersen en de Mouw op Oudenbos. De 

naam op zich is bizar daar deze gracht noch in de nabijheid Moerbeke ligt noch in die richting stroomt. 

Mogelijk verwijst de voorbepaling naar een persoon die afkomstig was uit Moerbeke (of daar nog 

steeds woonachtig was) en de gracht gegraven heeft of er aanpalende bezittingen heeft.  

 

Mosbeekske. Een waterloop, niet te verwarren met de Mosgracht, die de Rolandstraat kruist en langs 

een aantal percelen met de naam Most loopt.  

 

Roosbeek. Deze waterweg op Bokslaar stroomt in de omgeving van de voormalige Kouterstraat (nu 

Beekstraat) en mondt vermoedelijk uit in de Durme ter hoogte van het complex Roost. Daarnaast 

kunnen we natuurlijk niet uitsluiten dat de beek genoemd is naar de rietbegroeiing errond. 

 

Smeiersbeek. Deze beek stroomt door het grondgebied van ene ‘s Meiers (zie ook Smeiersakker) in 

het oosten van het Hulsdonkencomplex. 
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Winkelbeek. Het bleek niet mogelijk om het tracé van de beek te reconstrueren. Er zijn echter een 

drietal aspecten i.v.m. de loop van de waterweg, die afgeleid kunnen worden uit de attestaties en die 

door Dierick (1982: 52-53) op een rijtje worden gezet. Ten eerste mondt de Winkelbeek uit in de 

Durme op Bevers gebied. Ten tweede kruist de beek de Dendermondse Heerweg (nu Zelebaan). Ten 

derde liep de beek ook langs of door de Blokt. Dat laatste doet vermoeden dat de Winkelbeek een 

naam is voor het stuk van de Vondelbeek tussen de Lokerhoutstraat en de Durme. Deze hypothese 

wordt bevestigd door het feit dat de naam Vondelbeek geen enkele keer in onze verzameling voorkomt. 

De kwestie is echter nog gecompliceerder. We constateren dat in onze bronnen dezelfde percelen in 

het ene excerpt grenzen aan de Winkelbeek en in het andere aan de al even mysterieuze Mispelaarbeek. 

Gaat het hier om één en dezelfde beek, die zowel Winkelbeek als Mispelaarbeek werd genoemd? 

Oorspronkelijk betekende winkel ‘hoek, bocht’ (WNT). De Winkelbeek is vermoedelijk genoemd naar 

de krommingen en bochten in haar traject. 

 

9.3. Putten 

Put is een veel voorkomend bestanddeel in de Lokerse toponymie. Het woord put heeft echter vele 

betekenissen. Enerzijds refereert put naar waterputten en vijvers. Anderzijds kan put verwijzen naar 

een reliëfkenmerk van een bepaald stuk grond, namelijk naar inzinkingen die zich daar bevinden. Ten 

slotte kan put ook betrekking hebben op bepaalde groeven en kuilen waaruit men bepaalde stoffen 

(zoals klei) won (Zomergem: 141). In de rubriek terreinnamen hebben we reeds een aantal put-

toponiemen besproken. Deze verwezen echter allemaal naar een perceel cultuurland, dat zich in de 

onmiddelijke omgeving van de bewuste put bevond. In deze rubriek zijn een aantal put-namen 

verzameld waarvan we niet weten naar welke werkelijkheid ze verwijzen. 

 

Achterste IJsput. IJsput was vroeger een benaming voor een ijskelder. Vele landerijen in Vlaanderen 

dragen de naam ijsput, naar een ijskelder op of nabij hun territorium. 

 

Damputtenen. Deze putten konden niet gelokaliseerd worden. Vermoedelijk is deze vorm, net zoals 

de wijknaam Puttenen, een dubbel meervoud (zie Puttenen). De bedoelde putten waren gelegen aan 

een dam (zie ook algemene bestanddelen in straatnamen).  

 

Haagput. Deze put was gelegen op Puttenen. Vermoedelijk gaat het hier om een put die omzoomd 

werd door een haag. In dezelfde wijk bevindt zich ook de Haagstraat.  

 

Heilige Geestput. Een put die het bezit was van de armendis of de Heilige Geesttafel.  

 

Heiput. Put op het heidecomplex in de wijk Staakte. 
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Merelput. Een put op Bokslaar. In haar artikel over de plaatsnaam Merelbeke schrijft Tavernier-

Vereecken dat het eerste deel daarvan niet verwijst naar de vogel. Die leeft immers eenzaam, 

waardoor een plaats “waar opvallend veel merels zouden samenwonen […] een onding [zou zijn] in de 

natuur” (Tavernier Vereecken: 21). Ze toont overtuigend aan dat merel (Oudnederlands: merle) 

ontleend is aan het Oudfranse marle of Oudpicardische merle. Deze vormen zijn afgeleid uit het 

Keltische margila ‘mergel’, waaruit ook het Nederlandse woord mergel ontstond (26). De verklaring 

die Gysseling in zijn Toponymisch Woordenboek (687) geeft voor de voorbepaling in Merelbeke, nl. 

dat het een diminutiefvorm is van het Germaanse mari ‘waterplas’, is sinds de studie van Tavernier-

Vereecken achterhaald.  

We vermoeden dat ook de bepaling in ons toponiem teruggaat op het Franse leenwoord voor ‘mergel’. 

De mergelput is dan niets anders dan een kuil waaruit mergel, een mengsel van klei en koolzure kalk, 

gehaald werd om als landbemesting gebruikt te worden. Deze oude ontginningskuilen konden, 

wanneer ze diep genoeg waren, ook vol grondwater lopen (Tavernier-Vereecken: 25). 

 

Roostput(ten). Verschillende putten op het complex de Roost.  

 

Scherbaersput. Deze put op de grens van de wijken Bokslaar en Everslaar, is genoemd naar iemand 

met de familienaam Scherbaer(s). Deze familienaam vonden we echter niet terug in Debrabandere. 

 

Scherpersput. Deze put bevond zich ongeveer ter hoogte van de huidige Scherpeputstraat. 

Vermoedelijk is scherpers een variant met doffe vocaal van scherbaers. Het valt op dat beide 

toponiemen ongeveer op dezelfde plaats gelegen zijn. Daarnaast blijkt de vorm scherbaers (met 

heldere vocaal) enkel in de vroegste attestaties (1571 en 1577) voor te komen, terwijl scherpersput pas 

voorkomt vanaf 1586.  

 

Welput. Een put op Bergendries. Wel is een andere benaming voor bron en verwijst naar een plaats 

waar water uit de bodem opborrelt (WNT). Het gaat hier dus om een put waarin water opwelde uit een 

bron.  
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9.4. Plaatsen waar men een waterloop oversteekt 

 

Berderen Brug. Een brug over de Lede ter hoogte van de huidige Nieuwe Stationsstraat op Oudenbos. 

Het adjectief berderen verwijst naar het feit dat de brug van hout of planken was gemaakt (MNW). 

 

Heerbrug. De brug die de ter hoogte van de Heerweg tussen Antwerpen en Gent, de twee oevers van 

de Durme met elkaar verbindt (zie Heerbrugge (wijk)). 

 

Kasseien Brug. Het woord kassei is afgeleid uit het Latijnse via calciata ‘verharde weg’. De Kasseien 

Brug was dus een verharde brug over de Lede ter hoogte van de huidige Nieuwe Dreef (vroeger 

Oudbosdam). 

 

Lokerhoutbrug. Een oudere naam voor de huidige Oude Brug over de Durme (zie Lokerhoute). 

 

Pieter Heydensveer. Dit veer, genoemd naar één van de eerste veermannen, bevindt zich in het 

noorden van de wijk Bergendries op de grens met Eksaarde. Van oudsher konden reizigers via dit veer 

de Moervaart oversteken. 

 

Steenvoorde. Voorde werd afgeleid uit het Germaanse furdu en verwijst naar een doorwaadbare plaats. 

In dit geval gaat het om een wad dat verstevigd was met stenen (Zomergem: 96). Volgens de 

attestaties was de Steenvoorde gelegen in de nabijheid van een kouter in het dorpscentrum. 

 

Stenen Brug. Twee geplaveide bruggen dragen deze naam. Enerzijds bevond zich vroeger een stenen 

brug over de Lede ter hoogte van de huidige Kleine Dam. Deze brug bestaat niet meer aangezien de 

Lede niet langer bovengronds door het dorpscentrum van Lokeren loopt. Anderzijds was er een Stenen 

brug over de Lede op Oudenbos. Deze brug lag in het verlengde van de huidige Nieuwe Molenstraat 

en de naam is dus een synoniem van Kasseien Brug. 

 

Stenen Kasseibrug. Zowel het adjectief, stenen, als het substantief, kassei, wijzen erop dat de brug 

verhard is. Het toponiem, dat tautologisch is van aard, verwijst naar de brug over de Lede die elders 

Stenen Brug of Kasseien Brug wordt genoemd. 

 

Vondelbrug. Vondel en ook de variante vorm vonder verwijzen naar een los en smal bruggetje over 

een waterloop (WNT, i.v. vonder). Soms kon een vondel zelfs bestaan uit een enkele losse plank die 

over de sloot werd gelegd. Mogelijk verbindt deze brug de twee oevers van de huidige Vondelbeek 
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met elkaar. De naam Vondelbeek komt echter niet voor in onze attestaties, wat doet vermoeden dat de 

naam van de beek afgeleid is van de brug.  

 

Waalbrug. Een brug gelegen aan een waal, d.i. een kolk geslagen bij een dijkdoorbraak (zie 

Waalbroek). De Waalbrug lag over de Durme maar een precieze lokalisering blijkt onmogelijk 

(Pieters 2000: 83).  
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Visselaar ................................................. 30 
Visselaarakker ....................................... 81 

Visselaarstraatje ................................... 39 
Vissenakker ........................................... 69 
Vitsen ................................................... 105 
Vitsenberg .............................................. 85 
Vlamynckstraatje .................................. 41 
Vlasdonk .............................................. 104 
Vlietmansput ....................................... 101 
Vogelakker ........................................... 106 
Vogelarenbos ......................................... 72 
Vondelbrug .......................................... 128 
Voordenakker ....................................... 81 
Voorhout .............................................. 117 
Voorste- ................................................... 71 
Voshaard ................................................ 69 
Voshol(en) ............................................ 106 
Vossegat ................................................. 85 
Vosselke ............................................... 113 
Vossenhol(leke) ................................... 106 
Vrouwenheide ....................................... 69 
Vuildonk ................................................ 97 
Waalbroek ........................................... 120 
Waalbrug ............................................. 129 
Waalveld ................................................ 85 
Wal ........................................................ 121 
Walleke (hofstede) ................................. 55 
Walleke(s) .............................................. 81 
Wapenaart ............................................. 69 
Warande .............................................. 118 
Ware ....................................................... 95 
Warregaren ........................................... 69 
Wedouw ................................................. 30 
Weehage ................................................. 31 
Weergracht ............................................ 82 
Weergrachtstraatje ............................... 40 
Wees ....................................................... 69 
Weg(el) ................................................... 32 
Wegelakker ............................................ 82 
Welput .................................................. 127 
Weltevreedsakker ................................. 70 
Wereld .................................................... 55 
Werkstede .............................................. 19 
Wervenetting ....................................... 115 
Westakker .............................................. 82 
Westeinde ............................................... 82 
Weterveld ............................................... 19 
Wezelke .................................................. 70 
Wielmeers .............................................. 84 
Wielmeersstraatje ................................. 40 
Wielputje ............................................. 102 
Wijakker .............................................. 113 



 146 

Wijmeers .............................................. 114 
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Windberg .............................................. 122 
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Winkel .................................................... 82 
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Zand ....................................................... 31 
Zandakker ............................................. 97 
Zandakkers ............................................ 97 
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Zwingelberd......................................... 114 
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Glossarium 

Aanwijzingen 

- Het lemma volgt de huidige spellingregels, behalve bij plaatsnamen die met een 
persoonsnaam beginnen en bij enkele vormen van onduidelijke oorsprong 

- Om dezelfde reden worden diminutieven op –ke ongewijzigd gelemmatiseerd, tenzij 
die vorm in het huidige dialect niet meer mogelijk is.  

- Op het lemma volgen alle in de archiefstukken gevonden attestaties, chronologisch 
geordend en telkens gevolgd door de bron en de bladzijde of het blad (recto/verso).  

- Een lokalisatie van de meeste namen is niet exact mogelijk. Bij die namen, waarvan 
we met (min of meer) zekerheid weten, waar ze te vinden zijn, vindt u ze tussen < > 
een letter-cijfercombinatie, die verwijst naar de losse kaart. Wijken, gehuchten en 
straten vindt u op dezelfde kaart. 

- In een aantal excerpten is ook de context opgenomen, waar die voor een beter begrip 
van de aard of de ligging van het toponiem van belang kan zijn. 

 

Bronnen 
 
Coh. 10e p. Lok.:  Cohier 10e penning van Lokeren (Stadsarchief Gent, 

Reeks 28, nr. 40/165) 

Coh. 5e p. Lok.:  Cohier 5e penning van Lokeren (Stadsarchief Gent, 

Reeks 28, nr. 40/165) 

Coh. Afdreft: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 176, 

Landboek Afdrift, 1656. 

Coh. Berghendriessche: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 166, 

Landboek Bergendries, 1656. 

Coh. Boxlaer: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 167, 

 Landboek Bokslaar, 1656. 

Coh. Dorp: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 165, 

 Landboek Dorp, 1656. 

Coh. Everslaer: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 168, 

Landboek Everslaar, 1656. 

Coh. Heiende: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 169, 

 Landboek Heiende, 1656. 

Coh. Hillaer: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 170, 

Landboek Hillare, 1656. 

Coh. Naestvelt: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 171, 

Landboek Naastveld, 1656. 
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Coh. Nieupoort & Audenbosch: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 172, 

landboek Nieuwpoort en Oudenbos, 1656. 

Coh. Puttenen & Wetervelde: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 173, 

Landboek Puttenen en Wetervelde, 1656. 

Coh. Roosen: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 174, 

Landboek Rozen, 1656. 

Coh. Staeckte: Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 175, 

Landboek Staakte, 1656. 

Met. Clooster Nieuwenbossche: Verstegen, V, “Een toponymische beschrijving te 

Lokeren in 1617” in Mededelingen van de Vereniging 

voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor 

Naamkunde te Amsterdam, 1956. 
Staet van Goed (Boek 1-21): Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 901, 

Staten van Goed 1584-1598. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 902, 

Staten van Goed 1598-1609. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 903, 

Staten van Goed 1609-1617. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 904, 

Staten van Goed 1617-1623. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 905, 

Staten van Goed, losse stukken 1584-1598. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 906, 

Staten van Goed 1623-1626. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 907, 

Staten van Goed 1626-1630. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 908, 

Staten van Goed 1630-1633. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 909, 

Staten van Goed 1633-1637. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 910, 

Staten van Goed 1637-1639. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 911, 

Staten van Goed 1638-1640. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 912, 

Staten van Goed 1640-1641. 
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 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 913, 

Staten van Goed 1639-1642. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 914, 

Staten van Goed 1643-1644. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 915, 

Staten van Goed 1645-1646. 

 Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 916, 

Staten van Goed 1646-1647. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 917, 

Staten van Goed 1646-1647. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 918, 

Staten van Goed 1648-1650. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 919, 

Staten van Goed 1650-1652. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 920, 

Staten van Goed 1652-1654. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 921, 

Staten van Goed 1654-1656. 

Stadsarchief Lokeren, collectie Oud Archief Lokeren, nr. 922, 

Staten van Goed 1656-1658. 

   

 
 

Gebruikte afkortingen 
 
fo. folio 
n:  noord 
o:  oost 
v: verso 
w:  west 
z:  zuid 
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Lokerse plaatsnamen 

 
AALSTAKKERKE: lant bij de gansdries in de weehaeghe binnen lokeren ghen. het aelstackerken 
[achterste deel 125R, voorste deel 125R], 1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 421v. 
 
AARD: meersch aen de heerbrugghe gen. den aert oost de durm, noort den briel [250R.],1646, Staet 
van Goed (Boek 14), fo. 102v. 
 
AARSCHOOT <C6>: in den haerschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 20; 2 ghemeten ghen. 
den aesschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102; in den aerschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 135v. 
 
AASSCHOTEN <C6>: lant gen. de haesschooten [400R.], 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 98. 
 
ACHTERSTE BEGIJNAKKER: lant ghen. den achtersten bagynacker [200R.], 1612, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 174. 
 
ACHTERSTE BEKAKKER: lant, in pachte van mevr. van nieuwenbossche gen. den achtersten 
beckacker, 1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 104v. 
 
ACHTERSTE BOSSELKE: land, het achterste bosselken, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 298. 
 
ACHTERSTE BRANDSCHOOTWINKEL: land ghen. den veursten brantschoot wynckele z. het 
straetken, w. den achtersten brantschootwynckele, 1651, Staet van goed (Boek 18) fo. 253v; land ghen. 
den achtersten brantschoot wynckele o. den voorsten brantschoot wynckele, z. het straetken ,1651, 
Staet van goed (Boek 18), fo. 253v. 
 
ACHTERSTE BROUWERSGOED: lant ghen. het achterste brouwersgoet [1/2 bunder], 1603, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 161. 
 
ACHTERSTE DISTELAKKER: lant gen. den achtersten destelacker, 1633, Staet van Goed (Boek 8), 
fo. 25. 
 
ACHTERSTE DOORGANG: landt gen. den achtersten deurganck o. de straete [343R.], 1653, Staet 
van goed (Boek 19), fo.136 
 
ACHTERSTE DURMAKKERKE: lant in den houck op den houver gen. het achterste durmackerken 
[1 gemet], 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 70. 
 
ACHTERSTE HAGE: lant gen. de tusschenste haeghe suyt de achterste haeghe [400R.], 1628, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 168. 
 
ACHTERSTE HULSDONK: lant in de hulsdongen gen. de achterste hulsdonck [500R.], 1629, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 235. 
 
ACHTERSTE IJSAKKER: lant gen. den voorsten ysacker s. den achtersten ysacker n. de straete, 
1656, Coh. Staeckte, fo. 161. 
 
ACHTERSTE IJSPUT: zaeylant gen. de strecken met den achtersten hysputte noirt sheerenstraete 
zuyt den waterganck, 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 103v. 
 
ACHTERSTE LEEN: lant gen. het achterste leen, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 24v. 
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ACHTERSTE NIEUWLANDEN: item noch 2 sticken lants ghen. de nieulanden, o de achterste 
nieulanden, z de kerrebroucken, w Jooris van Lare met den helsbosch, n de heye, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 4v. 
 
ACHTERSTE PACHTGOED: lant in de belderake gen. dachterste pachtgoed [500R.], 1637, Staet 
van Goed (Boek 9), fo. 1v. 
 
ACHTERSTE RAKE: land Staeckte gen. de achterste raecke z. den waterganck, 1655, Staet van Goed 
(Boek 20), fo. 144v;  
 
ACHTERSTE ROOTSTUK: lant, pacht van mevr. van nieuwenbossche gen. het achterste rootstuck, 
1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 104v. 
 
ACHTERSTE SMEIERSAKKER: lant gen. de (achtersten) smeyersacker oost het vorige stuck noord 
de beke [300R], 1647,Staet van goed (Boek 15), fo. 150 
 
ACHTERSTE STOELDIE: lant, Lokeren, gen de achterste stoeldie [800R.], 1609, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 46. 
 
ACHTERSTE WAALVELD: voor tachterste waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 40v; op 
dachterste waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 103; byt achterste waelvelt, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 106. 
 
ACHTERSTRAATJE <E2-E3>: bij dachter straetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 97v. 
 
ADRIAAN ROELSAKKER <B5/1>: item noch een stic lants ghen. Jan Raesacker hier te vooren 
gheheeten de gheenstacker, o. Joos van Damme met zyn eerfve, z de cloosterstrate, w de vierghemete 
oft gansacker, n Adriaen Roelsacker, groot 5 ghem. 162r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; 
item noch 3 sticken lants ghen. de gansse sticken, o Adriaen Roelsackere, z den grooten gansackere, w 
de dry bunders, n de vier bunders, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item noch een stic lants 
ghen. den bylsteel met noch twee sticken ghen. de gansackers, o den halfven acker die in pachte heeft 
Symoen de Boc, z Adriaen Roels acker, w de vier bunders, n den acker recht op, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 8; item noch comt dezelve we d’een helft van een stic lants ghen. Adriaen Roels 
acker, o de partie van Saerles ende Lowys van Houcke, z Joos vanden Driessche met Jan Raes acker, 
w ende n de gans ackers van Pieter van Driessche, groot int geheele 8 ghem. 194r. comt over dheelft 4 
ghem. 97r., de we heeft de westzyde van dit stic lands, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8v; 
Gillis Bontijnc heeft de ghelyke ander helft van desen bovenghenomden Adriaen Roels acker ende is 
de oostzyde van tvoorn. Stic, groot over de helft 4 ghem. 97r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 8v; Saerles ende Loys van Houcke hauden in pachte 3 sticken lands o den lodders houc met het 
gebruuc van Symoen de Boc, z Joos van Damme met zyn eerfve ende het voorn. clooster, w Adriaen 
Roels ackere, n den bylsteel ende het half bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; lant 
ghen. den grooten Adr. Roels ackere [8 ghemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 125v; 
lant den groten adr. roelsackere pacht van mevr. d’abdisse v. nieuwenbossch [8 ghemeten in 2 delen], 
1656, Coh. Eyende, fo. 121; landt ghen. de adr. roelsackere suyt de cloosterstraete [750R.], 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 310v. 
 
ADRIAANSBOS <C4/11>: een stuck lants, in de keldeneers gen. den adriaensbosch [400R.], 1588, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 211. 
 
AKKER RECHTOP <B5/2>: item noch een stic lants ghen. den acker recht op, o ende z den bylsteel, 
w de vier bunders, n het rontbunder, groot 3 ghem. 296r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; 
item noch een stic lants ghen. den bylsteel met noch twee sticken ghen. de gansackers, o den halfven 
acker die in pachte heeft Symoen de Boc, z Adriaen Roels acker, w de vier bunders, n den acker recht 
op, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
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AKKERSTRAATJE: an het acker straetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94v. 
 
ALUINAKKER: land in Everslaer gen. den aluynacker metten hauwe [350 R], 1653, Staet van Goed 
(Boek 19), fo. 146 
 
ANNOTATIEGOED: lant op dheye oost dannotatiegoet noort de straete, 1656, Coh. Eyende, fo. 77v. 
 
ANTWERPSE HEERWEG: hofstede ten roosen ghen. het ghauwen kint oost de straete suyt den 
Antwerpschen heerwech, 1656, Coh. Roosen, fo. 17. 
 
APPELZAK: een meersch in den appelsack tot in den wijck den hauwe, 1644, Staet van Goed (Boek 
13), fo. 337v. 
 
AREN(D)SAKKER: land gen. arensacker int visselaer [325R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 149v; land 
ghen. den aerentsackere west cromstraetke noort gentdam [300R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 158. 
 
ASPOEL(EN) <G4>: 3 ghemeten (neffens de hooghen herwech) ghen. de haespoel, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 133; lant, wijck Roosen, in den clipts ghen. de haespoelen [2 ghemeten], 1629, 
Staet van Goed (Boek 6), fo. 238. 
 
ASPOELBEEK: ande haespoel beke, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 101; ande haespoelbeke, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 107; an daespoelbeke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 138; 
aen de haespoelbeke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 55, 119, 134; by de haespoelbeke, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 44, 46v, 47, 55, 129, 134. 
 
ASPOELBEEK (land): lant gen. de haespoelbeke [5 ghemeten], 1612, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
180v. 
 
ASPOELKE: lant gen. het haespoelken oost de strate [1 gemet], 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 
225. 
 
ASPOELSTRAAT: aen de haespoelstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 126v; eenen inslach 
op de haespoelstraete gen. de laeckputte, vercheynst aen den watergrave, 1645, Staet van Goed (Boek 
14), fo. 406v; stuck lant in de haespoelstraete gen. de laeckputte, 1645, Staet van Goed (Boek 14) fo. 
407. 
 
ASTSTRAATJE <G2>: land gen. den heemansackere oost het daststraetken, 1633, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 34v; landt gen. den eemansackere o. het aststraetken, s. sheeren straete, 1653, Staet van 
goed (Boek 19), fo 121 
 
BAASDONK: meersch ghen. de baesdonck west de durme, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 96v. 
 
BACHTENELST: zaeylant gen. Bachtenhelst [400R.], 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 37v. 
 
BAKELAND: lant op de nieupoort gen.’t baeckelant [357 R], 1647, Staet van goed (Boek 15), fo. 45 
 
BAKKERSAKKER: een stuck genaemt backersacker [een ghemet], 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
152. 
 
BAKKERSTRAAT <F6>: lant ghen. den rijwech oost den heerwech west t’backerstr, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 40. 
 
BAKKERSTRAATJE <F6>: op boxelaer, lant ghen. den putackere oost ’s backerstraetken, 1603, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 111; lant de putacker oost tbackerstraetken, 1611, Staet van Goed (Boek 
3), fo. 152. 
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BAZELKE: lant int baezelstraetken gen. het bazelken [250R.], 1632, Staet van Goed (Boek 7), fo. 
118v; lant, ghen. het baseelken op boxlaer [200R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v. 
 
BAZELSTRAATJE: lant int baezelstraetken gen. het bazelken, 1632, Staet van Goed (Boek 7), fo. 
118v; lant int hamergat oost Baeselstraetken suyt t’hamergat, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v; landt aen 
doostackers west baselstraetken [op boxlaer], 1656, Coh. Afdreft, fo. 16. 
 
BEEKAKKER 1 (Oudenbos) <B3/1>: den zelven 2 sticken lands deene ghen. den beec acker ende den 
ander den vervaetten put tsamen ghemeten, o Jooris Buekele, z Lievin Slabbaert, w den 
nieupoortbosch, n de nieupoortstrate, gr. 4 ghem. 75r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; 
Eloy de Gheldere heeft in pachte een partie lands ghen. den nieupoortbosch, o den beecacker ende den 
vervaetten put, z de grachtkens, w den nieupoortbosch die in pachte haudt Lieven Bruggheman ende 
het ghebruuc van Pieter Brouckaert, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; 
lant gen. de beckacker s. ‘touckheetstraeten [2 ghemeten], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 107v. 
 
BEEKAKKER 2 (Oudenbos) <B5/3>: item noch 4 sticken lands ghen. de rootsticken, o de dry bunder, 
z den beeck acker, w de gheerdekens, n de clein stelte, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; 
item noch een stic lants ghen. den beecacker, o het bunderken, z de cloosterstrate, w de gheerdekens, n 
de rootsticken, groot 4 ghem. 255r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic 
lants het bunderken ghenaemt, o de 4 ghemete, z de cloosterstrate, w den beec acker, n de dry bunder, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 2 sticken lants ghen. de beec ackers, o de 
beke, z de nieulanden, w de heye, n de cloosterstrate, groot 4 ghem. 50r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo.4; Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster bosken ende Jacob Haghens 
met de nieulanden, w de beec ackers, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; 
Item de voorste heye, o de beec ackers die nu in pachte heeft Jacob Haghens, z de nieulanden ende 
den helsbosch, w een viercant heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
20.  
 
BEEKAKKERS: lant de beecackers [1000R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 72. 
 
BEERPUT <E7/1>: lant op everslaer gen. den beerputte [450R.], 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
363. 
 
BEESTENMARKT <F5/1>: hofstede gen. de wereldt n. de beestemerct, 1646, Staet van Goed (Boek 
14), fo. 104; een hofstede (van autstyde) de weerelt aen de beestmerct, 1656, Coh. Dorp, fo. 56. 
 
BEGIJNAKKER 1 (Everslaar) <D6/1>: lant everslaer gen. den baghynenacker [800 R], 1650, Staet 
van Goed (Boek 18), fo. 501v. 
 
BEGIJNAKKER 2 (Bergendries): lant ghen. den baeginacker [2 ghemeten], Staet van Goed (Boek 2), 
fo. 274v; landts op bergendriesch aen de hoochstrate gen. den baghynenacker [2 ghemeten], 1630, 
Staet van Goed (Boek 7), fo. 4v. 
 
BEGIJNENAKKERKE: landt gen. het begynenackerke oost en zuyt het cauterstraetken, 1634, Staet 
van Goed (Boek 8), fo. 93. 
 
BEIKAM <C6-C7>: up tbeijcam, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 77v; by t beycam, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 5v, 8, 94v; aent beycam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 6, 14, 87v, 89v, 
91v, 93, 94, 95; int beycam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 87; opt beycam, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 88, 94v, 95; naby tbeycam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 94v; op de 
Lokerstraete by t beikam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 87; een bosch ant niestvelt daer ment 
heet den beycam, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 130v; zaeylant gen. het beycam n. sheerenstraete 
[2 gemeten], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 146; landt tenden beycam gen. de quade heye, 1647, 
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Staet van Goed (Boek 15), fo 150; landt Lokeren op Beycam ghen. den wulfputte [2 gemeten], 1654, 
Staet van Goed (Boek 19), fo. 322v. 
 
BEIKAMSTRAATJE <C6>: aent beycamstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 88. 
 
BEISCHOOT <C6>: jnder beijschoodt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 77; jnt beijschoodt, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 74, 75; int beyschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 95v, 
97, 100; lant int beyschoot ghen. papenlant, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 118; lant,in den 
beyschoot ghen. het cleen bosschelken, 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 64v; land in de buyschoot 
gen. het kleem bosselken, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 100; lant in den beyschoot ghen. de 
bruynackers s. de beke, 1656, Coh. Hillaer, fo. 20; lant in de beyschoot ghen. s’papenlant, 1656, Coh. 
Hillaer, fo. 124; lant in de beyschoot ghen. s’papenlant, 1656, Coh. Hillaer, fo. 124v; lant eertyts bosch 
gheweest in den beyschoot, 1656, Coh. Eyende, fo. 44v. 
 
BEISCHOOTSTRAATJE <C6>: aendeel in de canisbosch west beyschootstraetken, 1599, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 11. 
 
BEIZAARD <F4/1>: lant ghen. den beyssaert oost sheerenstraete [2 ghemeten], 1607, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 386. 
 
BEK: een stuck lants genaemt den beck [425R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 178v. 
 
BEKAKKER 1 (grens Waasmunster) <H4/1>: landt binnen lokeren en waesmunster ghen. den 
beckackere [800 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 62 
 
BEKAKKER 2 (Sturterake) <D6/2>: lant ook in sturteraeke ghen. den beckackere west tstraetken van 
smeyersbeke, 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 426v. 
 
BEKAKKER 3 (?): lant gen. den beckacker oost sheerenstrate [400R.], 1636, Staet van Goed (Boek 8), 
fo. 181. 
 
BEKAKKERS: lant, in pachte van mevr. van nieuwenbossche gen. den beckacker, 1638, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 104v; lant ghen. den beckackers [1000 R., 2 delen], 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 44. 
 
BELDERAKE <C7>: lant ghen. de belderake [2 ghemeten], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 223; 
lant in de belderake gen. dachterste pachtgoed, 1637, Staet van Goed (Boek 9), fo. 1v; lant ghen. de 
belderake n. de straete [6 ghemeten, 200R.] 1656, Coh. Everslaer, fo. 84, 84v; lant in de belderake, 
1656, Coh. Eyende, fo. 53, 54; lant gheweest hebbende slachbosch gelegen op het 
heyende/hillaer/ghenaemt de belderaeken [400R.], 1656, Coh. Eyende, fo. 104, 105. 
 
BELDONKEN: jnde beldoncken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 72v. = Peldonken? 
 
BERDEREN BRUG(GEN) <A4/1>: Item noch een dry houck eecbosken, o het gebruuc van Adriaen 
Aelman, z de pelledonghen, w de hettynghen aen de berderen brugghen, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
BERGEN: jnde beerghen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 84; bijden berghe, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 106; aen de berghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 120, 133; in de berghen, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124v; by de berghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 129, 
137v; stuck landts gen. het groote stick in de berghen, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222, 223; 
een stick lants, in de berghen, prochie Lokeren geheeten de veltputte, wezende zantwoghe, 1589, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 230v; meersch gen. de ranincknest oost de berghen [een half bunder], 1622, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 178v; land aen de berghen gen. het cromackerken oost het cromstraetken, 
1646, Staet van Goed  (Boek 15), fo. 332; lants ghen. de groote stucken aen de berghen suyt den 
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heerwech, 1656, Coh. Dorp, fo. 57, 77v; een santheuvele aen de berghen suyt den stampmeulen, 1656, 
Coh. Roosen, fo. 111; land aen de berghen oost t cromstraetkin, 1656, Coh. Afdreft, fo. 82v. 
 
BERGENDRIES <G2>: bij den berghen drieschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100v; 
vanden wijcq van berghen driessche, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 37; bij den berghen 
drieschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 37; wijck van den berghendriesch, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 126v; by den berghendriesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 129v; aen den 
berghendriesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127, 164v, 165, 165v; lant, bergendriesch, gen. 
de leckervelde suyt den heerwech, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 242v; landts op bergendriesch 
aen de hoochstrate gen. den baghynenacker, 1630, Staet van Goed (Boek 7), fo. 4v; lant, 
Bergendriesch, in de cautere gen. den quaet houck, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 225; landt gen. 
den bruynens ackere aan de kerrestraete, op de berghendries, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 335; 
land ghewest hebbende een hofstede ten berghendriesch oost de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, 
fo. 2; lant gen. den steenputackere ten berghendries s. de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 
17v; landt gen. de hostyne ten bergendriesch west dackenam, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 24; 
landt aen den cop 230R. s. den heerwech w. den bergendries, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 34; 
landt te berghendriessche ghen. de ostyne west dacknam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 67. 
 
BERK: jnden berck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100v. 
 
BERKAKKER <H5/1>: een stuck gen. de bercacker oost sheerenstrate zuyt de molsberghen, 1587, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 132v. 
 
BERKAKKERS <A5/1>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de ander 
zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z 
Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, 
n de synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v; item noch 6 
sticken tsamen ghemeten o de vyf ghemeten, z de beerc ackers, w den voorn. Gouverneur, n de 
heefvraumeerschen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; Paesschier de Priker haudt in pachte 
5 sticken lants, o het peerden dreefken, z de cloosterstrate, w den Gouverneur van Grevelynghe, n de 
beerc ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; de beercackers ½ van 7 gem. [238R. in 3 
stukken], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 111, 113. 
 
BERKBOS: landt in duldonck west den berckbosch, 1656, Coh. Roosen, fo. 80v. 
 
BERKT <H4>: jnde beerct, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 103; in de berct, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 129. 
 
BERKTEN <H4>: jnde beercten, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 105v. 
 
BERMSTRAAT <C5>: jnde bormstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 87v. 
 
BERMSTRAATJE <C5>: lant gen. tarwacker int bormstraetken, oost, zuyt en west, 1624, Staet van 
Goed (Boek 5), fo. 40. 
 
BERMT 1 (Hillaar, Heiende) <C5>: jnde bormt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 71v; in de 
burmte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 92v; in de burmt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 95, 
96v, 97,100, 104, 106; in de bormt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 25, 102, 110; lant op ’t 
niestvelt ghen. de bormt, 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 376v; lant in de bormt ghen. 
d’evenbormt , 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 426v; lant in de bromt gen. deventbromt, 1647, 
Staet van Goed (Boek 14), fo. 193; lant in de bormt, ghen. den borluyt, 1656, Coh. Dorp, fo. 109; lant 
in de bormt oost den borluyt, 1656, Coh. Eyende, fo. 65v; landt genaemt de valsschedonck in de bormt 
[300R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 39v; landt in de bormt oost den borluyt, 1656, Coh. Staeckte, fo. 32; 
landts in de bormt oost de braemstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 4; landst in de bormt west de 
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braemstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 21; lant in de bormt noort den borluut, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 24v;  
 
 
BERMT 2 (Bokslaar) <G6/1>: een stuck lants genaemt de bormt west het vlamynckstraetken noort de 
waterganck op ’t beversche, 1586, Staet van Goed (Boek 1), fo. 115v; stuck lants in de bormt binnen 
prochie van Lokeren, 1598, Staet van Goed (Boek 2), fo. 9v; land in de bormt op boxelaer omtrent het 
patrijsken, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 435;  
 
BERMT 3 (nabij Lange Akker): lant ghen. de langhen acker in de bormt, 1592, 1593, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 260, 272. 
 
BERMT 4 (nabij Dongenaartsakkerke): donghenaerts ackerken in de bormt, 1598, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 373v. 
 
BERMT 5 (ten westen van grond die toebehoort aan de kerk van Daknam): landt in de borempt oost 
de kercke van dacknam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 189v. 
 
BERREPUT: lant ghen. den berreputte z. de straete, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 476v. 
  
BETTENAKKER: lant gen. den betten acker [2 gemeten], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 136. 
 
BEUKAKKER: acker gen. den beuckacker, 1646, Staet van Goed (Boek 15),fo. 337 
 
BEUL: lant in de braembesien ghen. den beul [325 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 501 
 
BEVERSE: een stuck lants genaemt de bormt west het vlamynckstraetken noort de waterganck op ’t 
beversche, 1586, Staet van Goed (Boek 1), fo. 115v; lant op ’t Beversche gen. raeckelinck zuyt 
sheerenstraete, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133; land, op boxelaere cauter, op ’t Beversche, gen. 
den streepacker, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 493v; een hofstede ghen. de roose oost en de 
suyt de straete west ’t beversche, 1656, Coh. Dorp, fo. 130; land ghen. den geer oost t beversche met t 
nonnegoet west sconincxstraetken noort de meerschen, 1656, Coh. Afdreft, fo. 251v. 
 
BIESAKKERKE <G3/1>: landt gen. het biesackerken in de karrestraete [1/2 gemet], 1644, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 335v; landt gen. het biesackerken, 1658, Staet van Goed (boek 21), fo. 326v. 
 
BIEST <D6/3>: lant op Everslaer gen. de biest, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 116; land gen. de 
bijest, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 261v. 
 
BIEZEN 1 (Bokselaar) <G7/1>: lans ghen. de biesen op Boxelaer [300R.], 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 149; lant, op boxelaer, gen. de biesen [500R.], 1637, Staet van Goed (Boek 9), fo. 42v;  
 
BIEZEN 2 (Nieuwpoort): tenden de biesen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90v; in de biesen, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 114; een stuc lants gen. de biesen suyt den heerwech [2 
ghemeten], 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 203v; lant gen. de biesen in t drongengoet suyt den 
heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 7v. 
 
BIEZEN 3 (?): lant ghen. de biesen [1 leenbunder], 1612, Staet van Goed (Boek 3), fo. 173; land gen. 
de biesen [400R.], 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 188; land gen. de biesen [200 R], 1648, Staet 
van Goed (Boek 17), fo. 312. 
 
BIJLAKKER 1 (Oudenbos) <B5/4>: item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en 
den crayenacker, z de we Laureyns de gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met 
de nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v. 
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BIJLAKKER 2 (Puttenen): lant wijk de Puttenen, gen. den bylackere [500R.], 1647, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 89. 
 
BIJLKE: lant acker gen. de bylcke [2 ghemeten], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 252. 
 
BIJLSTEEL <B5/5>: item noch een stic lants ghen. den acker recht op, o ende z den bylsteel, w de 
vier bunders, n het rontbunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item noch een stic lants 
ghen. den bylsteel met noch twee sticken ghen. de gansackers, o den halfven acker die in pachte heeft 
Symoen de Boc, z Adriaen Roels acker, w de vier bunders, n den acker recht op, groot 13 ghem. 130r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item een stic lants ghen. den halven acker, o den put acker 
van Symoen de Boc, z het ghebruuc van Saerles van Houcke, w den bylsteel, n den halfven acker van 
Symoen de Boc, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8v; acker in pacht van mevr. van 
nieuwenbossche gen. den bylsteel, 1646, Staet van Goed  (Boek 14), fo. 184v. 
 
BIJSTIERREPE <B5/6>: item noch een stick lands ghen. de zeven ghemeten o de bystier hepe, z het 
cleen steltken, w het lanc ackerken, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; 
item noch een stic lands ghen. het clein rootstic, o de bystier hepe, z de rootsticken, w het clein 
steltken, n de zevenghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants 
ghen. de twee bunder, o de vier bunders, z de dry bunders, w de bystier hepe, n de dreve, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 2 sticken lants ghen. de bystier hepe, o de twee bunders, z 
de dry bunders, w de zeven ghemete, n de dreve, groot 4 ghem. 190r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2v; de bystierrepe (pacht v mevr.) [op 4 gemeten belast], 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 130v; land noord bystierrepe, 1656, Coh. Afdreft, fo. 311. 
 
BLAUWBUIK(EN) <B4/1>: lant int houckeet west de blaubuycken, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 1; lant ghen den blaubuyck [600 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 10; 
lant int houckeet, ghen den blauwbuyck [200 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 10v. 
 
BLENDERIK: up den blenderick, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 84v. 
 
BLENDERIKSHAM: upden blendericx ham, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 124v; lant 
(bezaeyt met eeckelen) gheleghen aen blendericxham, Staet van Goed (Boek 2), fo. 261v. 
 
BLINDEMANSAKKERKE: lant ghen. het blendemans ackerken [1 ghemet], 1606, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 274v. 
 
BLOKSTRAATJE: landt, op boxelaer, int blockstraetgen gen. de voshaerde, 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 81. 
 
BLOKT <G5>: 2 ghemeten lants ende meersch ghen. de bloct, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
304v; 2 ghemeten lants en meersch in de bloct bij de wynckelbeke zuut de strate, 1597, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 304v; lant met een dreve gen. de blockt suyt de strate noort de capelreye van St. 
Laureys [200R.], 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 66v; meersch gen. de blockt, 1638, Staet van 
Goed (Boek 10), fo. 77; meersch gen. de blockte w. de cappelle van sint Laureyns [400 R],1654, Staet 
van Goed (Boek 20), fo. 19 
 
BOGAARDEKE: een stuck lant ghen. het bogaerdeken Brandemans hofstede ende het gheystackerken 
oost den ghelentacker noort sheerenstrate, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58; stuck lant gen. het 
bogaerdeken n. sheerenstraete [2 gemeten], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 54; land gen. het 
boegaerdeken o. sheerenstraete [2 gemeten], 1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 133v; landt gen. het 
bogaerdeken,1658, Staet van goed (Boek 21),fo. 426v. 
 
BOCKAKKERKE: een stuck lants geheeten het bockackerken, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 170. 
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BOCKMOLEN: een hofstede op hillaer acht. dhofstede michiel versypt n. de straete mette 
bockmeulen, 1656, Coh. Hillaer, fo. 57. 
 
BOECKMOLEN: hofstede op staecte met de boeckmuelen zuut sheerenstraete, 1616, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 316. 
 
BOEKWEITAKKER <B4/2>: item noch 3 sticken lants ghen. de nieu ackers, o den bokeijt acker, z 
het lanc bunder, w het stic lands ghen. het leeiken, n de leede strate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 7v. 
 
BOKSELAAR <F6>: boxlaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 3; op boxelaer, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 5v, 54, 55, 56, 64, 64v, 65, 138v; een stick lant ghen. t maeysoen op boxelaer, 
1591 Staet van Goed (Boek 1), fo. 249; een hofstede op boxelaer oost sheerenstrate west de 
vierschaeracker, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 304; lant op boxlaer ghen. dinghelandt west 
sheerenstrate, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 330; lant op boxelaer ghen. den pat noort ’s 
heerenstraete, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 110v; lant op boxelaer ghen. het langhe laerken west 
de roosbeke, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 110v; op boxelaer, lant ghen. den putackere oost ’s 
backerstraetken, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 111; een hofstede ghen. het spoelken op boxlaer, 
1607, Staet van Goed (Boek 2), fo. 410; een hofstede op boxelaer gen. het spoelken west sheerenstrate, 
1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 125; tbeversche laetschip up boxelaer in de vutfanghen, 1616, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 282; lant op boxelaer ghen. doorenbeke oost zelve beke, 1618, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 39v; land op boxelaer ghen. tstockelaer west sheerenstraete, 1619, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 82; land op boxelaer ghen. den vutvanck, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 82, 115; 
land op boxelaer ghen. theyken oost het maesboschstraetken, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 115; 
een ghem., op boxelaer, gen. het brandeken, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 115; lant op boxelaer 
gen. de cleen hepte, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 42v; lant 4 gemeten, op boxelaer, in de 
maesbosschen gen. de groote hipte, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 42v; landt op boxelaer gen. 
den pat noirt sheerenstrate [400R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 155v; meersch op boxelaer gen. 
den wielmeersch, 1632, Staet van Goed (Boek 7), fo. 118v; landt, op boxelaer, int blockstraetgen gen. 
de voshaerde, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81; lant, op boxelaer, gen. de biesen, 1637, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 42v; lant, op Boxelaer, gen. het walleken noort de straete, 1637, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 42v; lant op Boxelaer gen. den pat tegenover het donckstraetken n. sheerenstrate, 1639, 
Staet van Goed (Boek 9), fo. 133v; lant op Boxelaer gen. het stockelaer west sheerenstrate, 1639, Staet 
van Goed (Boek 9), fo. 133; lant, Boxelaer gen. het cleyn wielackerken west het wielmeerschstraetken, 
1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 197; lant, Boxelaer, gen. den grooten wielacker, 1642, Staet van 
Goed (Boek 12), fo. 197; lant op boxelaer gen. het cleyn putken west het vierschaerstraetken, 1643, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 477v; 3 percelen saeylandts, op Boxelaere gen. de raesackers, n. het 
straetken, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 375; lant op boxlaer gen. het capolken, 1650, Staet van 
Goed (Boek 17), fo. 1v; landt Boxlaer gen. de hepte n. de beke, 1652, Staet van goed (Boek 19), fo. 1v; 
landt op boxelaere gen. de moortele, 1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 254v; lant op Boxlaer oost 
de lokerbeke west keunestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 9; lant ghen. den boschacker op boxlaer, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v; lant, ghen het baseelken op boxlaer, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v; lant op 
Boxlaer ghen. de wulfackers west het bocxstraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 32; een hofstede op 
boxlaer noort den driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 45; landt op boxlaer oost de spieghelstraete suyt 
den cakelberch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 45v; lant op boxlaer suyt de kakelberch noort het 
eeptestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 60, 121; lant op boxlaer suyt het hamelgatstraetken west de 
houverdreve, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 66; een hofstede op boxlaer aenden cleenen driesch suyt de 
straete, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 69; een hofstede op boxlaer suyt den cleenen driesch, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 72; een hofstede op boxlaer met hoflant daarneffens oost de cleenen driesch noort de 
straete, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 75; lant op boxlaer ghen. het velt noort de straete, 1656, Coh. Boxlaer, 
fo. 82; lant op boxlaer, eertijts een hofstede, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 85; lant op boxlaer suyt den 
cleynen driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 91v; lant op boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 95v; een hofstede met hoflant op boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
102; een hofstede met hoflant op boxlaer, oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 109; lant 
op boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 113; land de cromstucken op boxlaer, 
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1656, Coh. Boxlaer, fo. 140; landt op boxlaer oost ’t boxstraetien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 262v; land 
ghen. tleen op boxlaer, 1656, Coh. Afdreft, fo. 231; landt ghen. den kakelberch op boxlaer s de 
spieghelstraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 16; landt op boxlaer s het amelgatstraetken w de houversche 
dreve, 1656, Coh. Afdreft, fo. 13; land achter de haudt op boxelaer gen. d’aemmelgaeten, 1656, Staet 
van Goed (Boek 21), fo. 34; Lant, Boxelaere, gen. de iepte, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 92; 
Land, Boxelaer, gen. den vaeryncx ackerken w. en n. de straete, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 
245v; land op boxelaer gen. de verbrande hofstede, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 396v; land in 
de bormt op boxelaer omtrent het patrijsken, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 435 
 
BOKSELAARKOUTER <F6>: an boxlaer cauteren, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66v; up 
boxlaer cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 111v; op boxelaer cautere, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 63v, 82v, 142v; ontrent boxelaer cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
145v; by boxelaer cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 146; land, op boxelaere cauter, op ’t 
Beversche, gen. den streepacker, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 493v; lant op Boxelaer cauter 
gen. de winckelbeke, 1646, Staet van Goed (Boek 16), fo. 373; lant op boxlaer cautere suyt t 
vierendeel straetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 105; landt op boxelaercautere s het vierendeelstraetien, 
1656, Coh. Afdreft, fo. 12. 
 
BOKSELAARMEERS: meersch bij Pierijdenveer gen. den boxelaer meersch [200R.], 1628, Staet van 
Goed (Boek 6), fo. 168; meersch gen. den boxelaer meersch, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 168. 
 
BOKSSTRAATJE <G7>: aent Boxstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 148v; lant gen. het 
elstken west het bocxstraetken, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 243; lant ghen. het boxstraetken 
[500 R], 1649, Staet van Goed (Boek 17), fo 281; lant op Boxlaer ghen. de wulfackers west het 
bocxstraetken [360R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 32; landt op boxlaer oost ’t boxstraetien, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 262v. 
 
BOLLEWERKAKKER <G1/1>: lant, gen. den bollewerckacker [400 R], 1656, Staet van Goed (Boek 
20), fo 214v. 
 
BOLLEWERKEN <G1/1>: jnde bollewercken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; zaeylant 
ghen. de bollewercken o. sheerenstraete [800 R], 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 505v. 
 
BONNEKESAKKER: lant, op staecte in d’laer gen. bonnekensacker suyt dauboschlee [400R.], 1642, 
Staet van Goed (Boek 12), fo. 289v; land op staecte gen. den bonnekensackere s. de aubosch leede 
[500 R], 1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 71v. 
 
BONTINCSTRAAT <A6>: by de bontyncstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 152v; in de 
bontyncstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 153v; een coorenwintmeulen en de bontinckstrate, 
1655, Staet van Goed (Boek 20), fo. 84v. 
 
BOONAKKER: lant ghen. de boonackers [800R], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 29v; land den 
boonackere, 1656, Coh. Afdreft, fo. 153; lant gen. den boonackere, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 51v. 
 
BORRENT: landt op hyllaer gen. de borrent [400R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 183. 
 
BORREPUT: lant gen. den burreputte zuyt den gentschen heerwech [400R.], 1626, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 1. 
 
BORREPUTAKKERKE: lant op everslaer gen. het borreputackerken [150R.], 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 151. 
 
BORLUUT <D5/1>: lant geleghen in den borluut noirt dauboschlee, 1619, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 13v, 14; lant in de bormt, ghen. den borluyt [540R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 109; lant in de bormt 
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oost den borluyt, 1656, Coh. Eyende, fo. 65v; landt in de bormt oost den borluyt, 1656, Coh. Staeckte, 
fo. 32; lant in de bormt noort den borluut, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 24v. 
 
BOS 1 (Staakte): lant op staecte gen. den bosch [500R.], 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 118v 
 
BOS 2 (Heiende): lant heyende gen. den bos [500 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 227v. 
 
BOSAKKER 1 (Oudenbos) <A4/2-B4/3>: item noch 2 sticken ghen. de meerschen, o den bosch acker 
van Paesschier van Damme, z de leede, w ende n het zelve ghebruuc, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z het nieu 
boschackerken, w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, groot 2 ghem. 82r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; item noch een stic lants ghen. het nieubosch ackerken, o den 
wal ende jonghe planterie, z den wulgaert, w het slachtbosselken, n den boschacker, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een houkich stic lants ghen. den plantsoen bosch, o ende 
n boschackers, z de langhe ackers, w het ghebruuc vanden zelven Aelman, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14; Paesschier van Damme haudt in pachte dese 2 sticken lands ghen. den 
bosackere, o den auboschdam, z de leede, w de hettynghen van Lieven van Nieuwenhuus, n het 
upgaende eecboschken, groot 9 ghem. 75r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Item noch 
een partie bosch ghen. den hulbosch, oost den auboschdam, z den bosch acker die in pachte haudt 
Paesschier van Damme, w den grooten boschacker die in pachte haudt Lieven van Nieuwenhuus, n het 
boschstic dat in pachte heeft den zelven Nieuwenhuus, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v; 
lant in de boschackere, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 74; den boschackere neffens den 
bosch [500R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135; landt in den boschackere, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 390. 
 
BOSAKKER 2 (Bokslaar): lant, in de maesbosschen, ghen. den boschacker [3 ghemeten], 1629, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 261v; lant ghen. den boschacker op boxlaer [390R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
11v. 
 
BOSAKKER 3 (Hillaar): lant ghen. den boschackere [575R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 10. 
 
BOSAKKER 4 (?): een stuck, geheeten den bosacker [900R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 88; 
een stuck lants genaemt de boschacker [een half bunder], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 178v. 
 
BOSAKKERKE 1 (Bergendries): landt gen. het boschackerken by de kerrestraete [1/2 gemet], 1644, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 336v. 
 
BOSAKKERKE 2 (Nieuwpoort): lant op de nieupoort gen. het boschackerken [100 R], 1647, Staet 
van Goed (Boek 15), fo. 107v. 
 
BOSCHOOT <H3>: te boeschoote, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 103; te bosschoote, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 103v; jnden boesschoot, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 121v; 
te boosschootte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 128; te Booschoote, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 127, 130v, 131, 165v; lant op boeschoote gen. gheystacker nabij de ryweg van de heer 
van exaerde, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 318; een hofstede te boeschoote, woonhuys schuere 
en stal gen. callebauwens zuut tclooster van ter haghen west en noort sheerenstraete, 1617, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 371v; lant, te boeschoote gen. de leyslanden oost tclooster ter haghen zuut 
sheerenstraete, 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v; zaeylant, wijck boeschoote, Lokeren, gen. 
den rywech [700R.], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 33. 
 
BOSHUL: een thiende ghenaempt den boschul, op Hillaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 60. 
 
BOSSEN: in de bosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 80v, 81. 
 
BRAKE: lant gen. de brake int houckheet [515 R], 1647,Staet van Goed (Boek 15), fo. 52v. 
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BRAAMAKKERS: jnde braemackers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79v. 
 
BRAAMBEZÏEN <G2>: bijde braembesien, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100; bij de 
braembezien, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 129v; in de braembesîen, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 166, 167; lant in de braembesien op lokeren gen. het haeseken, 1646, Staet van Goed 
(Boek 15), fo. 332; landt in de braembesien gen. den waepenaert n. de rijweg van den heer baron van 
exaerde, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo.401; lant in de braembesien ghen. den beul, 1650, Staet 
van Goed (Boek 18), fo. 501; lant in de braembesien gen. de Hollander, 1653,  Staet van Goed (Boek 
19), fo. 146v; landt ghen. de daelgrachten in de braembesien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 89v; land ghen. 
de reepen in de braembesien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 80v. 
 
BRAAMSAKKER: lant gen. den braemsacker, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 147v. 
 
BRAAMSTRAAT <D5>: landts in de bormt oost de braemstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 4; lands in 
de bormt west de braemstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 21. 
 
BRAAMSTUK: een bosselken gen. het bramstuck [200R.], 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 76v. 
 
BRANDEKE <F7/1>: een ghem., op boxelaer, gen. het brandeken, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
115. 
 
BRANDEN <F7>: ande branden, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66v; in de branden, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 64v, 84v, 147; by de branden, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 83; 
lant in de branden ghen. cleen brandeken, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 139; landt ghen. 
sauvegarde ackere in de branden oost de straete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 228. 
 
BRANDEMANSHEI(D)E: een stick ghen. brandemansheye noirt sheerenstrate [een half bunder], 
1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44. 
 
BRANDSCHOOT <C5>: an tbrandtschoot, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; aent 
branschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 90v, 91v, 96v, 98; opt Branschoot, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 95, 97v; int branschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 97; ontrent 
branschoot, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 99v; saeylant (nabij brantschoot) ghen. den wees, 
1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 223; lant op hillaer gen. het brantschoot, 1650, Staet van Goed 
(Boek 18), fo 312 
 
BRANDSCHOOTWINKEL: landt in de hulsdonck ghen. de brandtschoot winckels suyt thulsdonck 
straetken [800R.], 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68v; landt ghen. de brantschootwynckel [475R.], 
1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 200. 
 
BRIEL: jnden briel, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98; meersch aen de heerbrugghe gen. den 
aert oost de durm, noort den briel, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 102v; een meersch ter 
herbrugge oost de durme noort den briel, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 36; meersch 
gheheeten den briel bij de heerbrugghe noort den heerwech, [75R.], 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 161v., fo.167v. 
 
BRIELEN: in de brielen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 116, 116v, 119. 
 
BRIELGRACHT: lant ghen. callekens acker oost en zuyt de stoeldibosch noort de brielgracht, 1606, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 261; zaeylant gen. de briels oost de brielgracht, 1631, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 37v; land gen. de briels oost den brielgracht, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 94; de 
brielgracht als aanpalende, 1656, Coh. Afdreft, fo. 124v; lant in de stoeldie west de brielgracht noort 
de briels, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 90v; land suyt stoeldiebosch west de brielgracht, 
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1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 102; landt gen. de langhe stoelgie o. de waterganck, w.de 
brielgracht,1658, Staet van Goed (Boek 21), fo.416 
 
BRIELKE: landt gen. het brielken [200 R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 178 
 
BRIELS <D3>: jnde briels, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89, 90; in de briels, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 158v; zaeylant gen. de briels oost de brielgracht [een bunder], 1631, Staet van 
Goed (Boek 7), fo. 37v; land gen. de briels oost den brielgracht [3 gemeten], 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 94; lant in de stoeldie west de brielgracht noort de briels, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 90v. 
 
BRIEZENAKKER: lant gen. den briessenackere aenden herewech op Lokeren, 1633, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 24v. 
 
BROEKMEERSEN: 7 ghemeten ende 100 k ghen. de brouckmerschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 138v. 
 
BROEKSKE <A2/1>: lant in de houckstraete gen t broucxken, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 27. 
 
BROUWERIJ 1 (land): lant by den durppe gen. de brauwerye oost de slachmeulen van jacques tack 
suyt den h. gheest van Lokeren, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 61 
 
BROUWERIJ 2 (hofstede): een hofstede gen. de brauwerye oost de pastorye van lokeren west ’t 
kerckenstraeten, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 104v. 
 
BROUWERSAKKER: zaeylants ghen. brouwersackere n. sheerenstraete, 1648, Staet van Goed (Boek 
17), fo. 507 
 
BRUGAKKER: lant ghen. den brughacker geleghen int popstraetken, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
266v; lant gen. den brugackere west ’t popstraetken [400R.], 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 217v; 
lant ghen. de brughacker n. popstraetke [2 ghem. 88R., 2 delen], 1656, Coh. Hillaer, fo. 9v. 
 
BRUGMEERS: meersch gen. den brughmeersch [425R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 250v. 
 
BRUINAKKERS 1 (Hillaar): lant in den beyschoot ghen. de bruynackers s. de beke [845R.], 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 20. 
 
BRUIN(EN)AKKERS 2 (Bergendries) <G4/1>: landt gen. den bruynens ackere aan de kerrestraete, op 
de berghendries [800R], 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 335; land in de kerrestraete gen. den 
bruynenacker [800 R], 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 319; land ghen. de bruynackers noort de 
kerrestraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 194v. 
 
BRUINE WAL: zaeylant ghen. den bruynen wal [2 gemeten], 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 
506 
 
BUCHT <C4/2>: item noch een stic lants ghen. den bucht, o het leeiken, z de neerborrent, w den 
grooten bucht die in pachte haudt Symoen de Boc, n de dry bunders, groot 4 ghem. 152r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; land ghen. den bucht west t coestraetken, 1656, Coh. Afdreft, fo. 
274v, 275; land, noort de 10 gemeten oost den tichelacker suyt de bucht, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 22, 149. 
 
BUCHTEN <C4/3>: Item noch een stic lants ghen. de dry bunders, o de buchten, z de leede, w de 
hofstede van Pieter de Brune, n de twee bunders, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; Item 
noch 2 sticken lants ghen. de buchten, o Pieter de Brune als pachter van tzelve goet, z de leede, w de 
dry bunders, n Pieter de Brune als voorn. ghemeten totter halver leede, groot 6 ghem., 1617, Met. 
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Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; Item een stic lants ghen. de dry bunders, o den tichelacker, z de 
buchten, w de dry bunders van Symoen de Boc, n de langhe canten, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen. den tichelacker, o het clooster van Baudeloo, z 
de buchten, w de dry bunders van Pieter de Brune, n de langhe canten, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen. het leeiken, o Bauduijn van Doorselare, z de 
neerborrenden, w de buchten, n den tichelacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9v; ghen. de 
bochten suyt de lee [4 gemeten 290 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 155. 
 
BUIKENSAKKER: jnde buijkens ackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 84; in bueykens 
ackere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102v. 
 
BUILAARS <F4-F5>: ande buelaers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 109; meersch in de 
buylaers gen. de kerckenbosch w de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 9, 11. 
 
BUNDER <F7/2>: landt in de spieghelstraete gen. het buynder w. de spieghelstraete [800 R], 1653, 
Staet van Goed (boek 19), fo. 229v; lant in de spyghelstraete gen. het bundere w. de spieghelstraete, 
1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 92v. 
 
BUNDERKE <B5/7>: item noch een stic lants ghen. den beecacker, o het bunderken, z de 
cloosterstrate, w de gheerdekens, n de rootsticken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item 
noch een stic lants het bunderken ghenaemt, o de 4 ghemete, z de cloosterstrate, w den beec acker, n 
de dry bunder, groot 3 ghem. 127r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic 
lants ghen. de dry bunder, o de ganse sticken, z het bunderken, w de rootsticken, n de twee bunder, 
dese partye es nu in twee sticken gheleyt, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item een stic 
lants ghen. de vier ghemete ofte gansackere, o Jan Raes acker, z de cloosterstrate, w het bunderken, n 
de gansackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3. 
 
BURGGRAVENAKKER: lant gen. den burchgraevenackere west de straete [577R.], 1638, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 17v; saeylant, Everslaer, gen. ’t burchgravenackerken [1 ghemeten], 1655, Staet 
van Goed (Boek 20), fo. 139v. 
 
BURGMEERS: meersch ghen. den burchmeersch [425R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 10. 
 
CAESKES <F7/10>: lant ghen. de caeskens [400R.], 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 89. 
 
CAESKESAKKER <B3/2>: den caeskensackere, 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246v: lant, 
nieupoortestraete, gen. den caeskens ackere [260R.], 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 249; lant 
gen. caeskensackere [500 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo 83 
 
CALANGEAKKER: den calaenge ackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 126; lant gen. den 
calaingie acker n. sheerenstraete, 1635, Staet van Goed (Boek 9), fo. 65; lant in de maesbosschen gen. 
het callaengeackerken [één gemet], 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 210v. 
 
CALLEBAUWENS <H3/1>: een hofstede te boeschoote, woonhuys schuere en stal gen. callebauwens 
zuut tclooster van ter haghen west en noort sheerenstraete [2 ghemeten], 1617, Staet van Goed (Boek 
3), fo. 371v. 
 
CALLEBAUWENSMEERS: meersch gen. callebauwensmeersch [1/2 bunder], 1626, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 1v. 
 
CALLEKENSAKKER: lant ghen. callekens acker oost en zuyt de stoeldibosch noort de brielgracht 
[1/2 bunder], 1606, Staet van Goed (Boek 2), fo. 261. 
 
CALUWENSAKKER: lant gen. caluwensackere noort den heerwech [2 gemeten], 1626, Staet van 
Goed (Boek 6), fo. 1. 



 164 

CALUWENMEERS: meersch gen. caluwen meersch [400R.], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 1. 
 
CAMMERSAKKER: een stuck lants gen. de cammersackere [groot omtrent een ghemet], 1585, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 83; lant den cammersackere zuyt de beke [1/2 bunder], 1606, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 256; land gen. cammaerts ackere, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 426 
 
CAMMERSBOS: cammersbosch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119. 
 
CAUTERMANSAKKER: lant gen. den  cautermans acker s. sheerenstraete [400 R], 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 380v. 
 
CAZENAKKER: zaeylandt gen. den casen hackere [500R.], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 122v. 
 
CLAEYSSENSAKKER: lant op staectecauter geh. claeyssensacker [400R.], 1604, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 201. 
 
CONFISCEERGOED: landt in de valsschedonck oost t confiscaegoet, 1656, Coh. Staeckte, fo. 39v. 
 
CORTEWIJLSMOLEN: bij cortewijls muelen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80v. 
 
DALGRACHTEN: lant ghen. de dalgrachten z+w d’abdisse van cloister ter haghen [800R.], 1601, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 75v; landt ghen. de daelgrachten in de braembesien [2 ghemeten], 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 89v. 
 
DAM 1 (Oudenbos): Item noch 3 sticken lands ghen. de dry ackers, o de muellestrate, z het zelve goet 
dat in pachte haudt Lieven Bruggheman, w het gebruuc van Lieven van Waelvelde, n den dam, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1; item noch een partie lants ghen. den zuldonck bosch met den 
voorsten meersch naest den dam, o ende w het zelve goet, z de leede, n de we Adriaen Bogaert, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z 
het nieu boschackerken, w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; item het cleijn polderken, o de drije ackers, z de grooten polder, w 
het hurd ackerken, n den dam, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; den zelven noch een 
partie ghen. de venne ende den nieupoortbosch, o Eloy de Gheldere met den anderen bosch, z de 
vineschooten, w den dam, n Pieter Brouckaert, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Item het 
slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch lanx den synghel; ende den grooten 
eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer Lokeren, mitsgaders den jongeneecbosch 
up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de cleine warande loopende up de oost zyde 
vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het hof van de we Laureyns de Gheest, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v. 
 
DAM 2 (Lokerhoute): tenden den dam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 138v; een hofstede mette 
saete te Lokerhaute met een meerschken, oost: de durme, noort den dam in erven Jan van doorslaer, 
schipenaekere, 1656, Coh. Dorp, fo. 139; meersch by lokerhaute oost den dam, 1656, Coh. Naestvelt, 
fo. 37v. 
 
DAMAKKER: den damackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108v; 450 R. ghen. den 
damackere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136v. 
 
DAMAKKERKE: lant gen. t damackerken n. de gaverstraete [200R.], 1645, Staet van Goed, (Boek 
14), fo. 427; lant gen. ’t damackerken noort de graverstraete [200R.], 1647, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 193. 
 
DAMGOED: damgoet ter herbrugghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 131v. 
 
DAMPUTTEN(EN): damputten[en], 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 113. 
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DAMSTRAAT: lant op hillaer oost de damstraete, 1656, Coh. Dorp, fo. 38. 
 
DAMSTRAATJE: hofstedeken op hillaer suyt ende west het damstraetken, 1656, Coh. Hillaer, fo. 20; 
lant op hillaer oost het damstraetken, 1656, Coh. Hillaer, fo. 47; lant achter dhofstede west t’ 
damstraetken, 1656, Coh. Hillaer, fo. 54; hofstede op hillaer suyt de straete west damstraetken, 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 65; hofstede op hillaer oost het damstraetken suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 
73, 73v. 
 
DENDERMONDSE BOS: lant, gen. den dermonschen boos [500R.], 1643, Staet van Goed (Boek 13), 
fo. 1, 2; landt gen. den dendermondschen bosch (op Boxlaer) [165R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 89. 
 
DENDERMONDSE HEERWEG <G6-G7>: lant gen. tmasoen noort den derremondschen heerwech, 
1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 242v; lant gen. den cruysackere oost den dendremontschen 
heerwech, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 242v. 
 
DENNEKES: lant gen. de dennekens [400R.], 1615, Staet van Goed (Boek 3), fo. 276. 
 
DESTELEERKOUTER <F5>: up dnesteleeren cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76; up 
desteleer cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 110v; an desteler cautre, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 115; op desteleer cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 58v, 99, 141v, 
147; een thiende ghen. den desteleer cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 60. 
 
DIJKAKKER <A2/2>: lant in de houckstraete gen. de dijckackere west de houckstraete, 1633, Staet 
van Goed (Boek 8), fo. 27. 
 
DIJKMEERS: een hofstedeke over de waelbrugghe aen den dyckmeersch, 1656, Coh. Dorp, fo. 50, 
53v, 54; meersch ghen. den dyckmeersch aen ’t dorp oost de leede [850R., in delen], 1656, Coh. Dorp, 
fo. 50, 58, 69v. 
 
DOLAGE: jnde doolaghe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94; in de doolaghe, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 122, 125, 159v; in de doolaghe ettynghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
123v; by den doolaghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 158v; ettinghe in de doolaghe, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 162; ettinge ligghende in de doolaeghe noort de durme, 1656, Coh. Puttenen 
en Wetervelde, fo. 111v. 
 
DONGENAARTSAKKERKE: donghenaerts ackerken in de bormt [een ghemet], 1598, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 373v. 
 
DONKMEERS: meersch gen. den donckmeersch oost en noort de durme west de gulde meersch van 
St Laureyns [400R. met het bosselken daeranne], 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v. 
 
DONKSTRAATJE: lant op Boxelaer gen. den pat tegenover het donckstraetken n. sheerenstrate, 1639, 
Staet van Goed (Boek 9), fo. 133v. 
 
DOOREMANSAKKER: saylants gen. Dooremans hackere n. sheerenstraete [400R.], 1641, Staet van 
Goed (Boek 11) , fo. 227v. 
 
DOORGANG: bijden duerganck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89v; in den duerganck, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 72v, 116; aen den duerganck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 115v. 
 
DOORN 1 (Staakte) <B3/3>: aen den doorne op staecte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 140v; 
een hofstede opt staecte genaemt de doorne noort sheerenstraete, 1593, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
272. 
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DOORN 2 (nabij Naastveld, grenst in N wel aan Staakte): 200R. landts gen. den doirne, 1585, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 103v; een hofstede aenden dooren suyt ende west de straete, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 92. 
 
DOORNAKKER: land op den cauter gen. den doorenacker [2 ghemeten], 1642, Staet van Goed (Boek 
11), fo. 277v; landt, op Staecte, gen. den doorenackere o. en s. de straete [400R.], 1644, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 398. 
 
DOORNBEEK: lant op boxelaer ghen. doorenbeke oost zelve beke [vier vaetzaet], 1618, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 39v. 
 
DREEFAKKER 1 (Oudenbos) <C5/1>: item noch een stic lants ghen. den dreef acker met noch een 
stic lants op de west zyde gheleghen en is tesamen ghemeten, o de dreve, z den hooghen acker, w de 
nieu ackers, n de leede strate, groot 6 ghem. 223r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
 
DREEFAKKER 2 (Oudenbos) <B5/8>: item noch een partie lands ghen. Pieter petits acker met noch 
4 sticken up de westzyde al gheleghen in lodders houc, o het gebruuc van de we Laureyns de Gheest, z 
de hoors van Jan van Lare, w de voorn. we met het clooster goet, n den dreefacker, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch een stic lants ghen. den dreef acker, o de dreve ofte strate, 
z de pieter petits ackere, w den putackere, n den hooghen ackere die in pachte heeft de we Laureyns de 
Gheest, groot 3 ghem. 74r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. 
den hooghen acker, o de dreve, z Symoen de Box dreefacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
8. 
 
DREEF <C6/1>: lant aen het heyende gen. de dreve west sheerenstraete [250R.], 1647, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 192; lant opt heyende gen. de dreve [585 R], 1650, Staet van Goed (Boek 17), fo. 
1 
 
DRIE AKKERS <B4/4>: Item noch 3 sticken lands ghen. de dry ackers, o de muellestrate, z het zelve 
goet dat in pachte haudt Lieven Bruggheman, w het gebruuc van Lieven van Waelvelde, n den dam, 
groot tsamen 7 ghem. 289r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1; Item den grooten polder, o de 
dry ackers, z de lyaerts ackers, w het bunderken, n het cleyn polderken, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; item het cleijn polderken, o de drije ackers, z de grooten polder, w het hurd 
ackerken, n den dam, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
DRIE BUNDERS 1 (Oudenbos) <C4/4>: Item noch een stic lants ghen. de dry bunders, o de buchten, 
z de leede, w de hofstede van Pieter de Brune, n de twee bunders, groot 9 ghem. 82r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch een stic lants ghen. de twee bunders, o het zelve goet dat 
in pachte heeft Pieter de Brune, z de dry bunders, w den plantsoenbosch, n de thien ghemete, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; Item noch 2 sticken lants ghen. de buchten, o Pieter de Brune 
als pachter van tzelve goet, z de leede, w de dry bunders, n Pieter de Brune als voorn. ghemeten totter 
halver leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; Eerst een hofstede met een stic lants op de 
westzyde gheleghen, o de dry bunders, z de leede, w den hesschenen bosch, n den eecbosch, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; Item een stic lants ghen. de dry bunders, o den tichelacker, z de 
buchten, w de dry bunders van Symoen de Boc, n de langhe canten, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; Item een stic lants ghen. de dry bunders, o den tichelacker, z de buchten, w de 
dry bunders van Symoen de Boc, n de langhe canten, groot 9 ghem. 166r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen de langhe canten, o het clooster van Baudeloo, z 
den tichelacker ende de dry bunders, w de thien ghemeten, n Jo Pieter de Neve, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo.9; item noch een stic lants ghen. den tichelacker, o het clooster van Baudeloo, z 
de buchten, w de dry bunders van Pieter de Brune, n de langhe canten, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen. den bucht, o het leeiken, z de neerborrent, w den 
grooten bucht die in pachte haudt Symoen de Boc, n de dry bunders, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9. 
 



 167 

DRIE BUNDER(S) 2 (Oudenbos) <B5/9>: item noch 4 sticken lands ghen. de rootsticken, o de dry 
bunder, z den beeck acker, w de gheerdekens, n de clein stelte, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 2; item noch een stic lants het bunderken ghenaemt, o de 4 ghemete, z de cloosterstrate, w den beec 
acker, n de dry bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic lants ghen. de 
dry bunder, o de ganse sticken, z het bunderken, w de rootsticken, n de twee bunder, dese partye es nu 
in twee sticken gheleyt, groot 9 ghem. 64r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 
een stic lants ghen. de twee bunder, o de vier bunders, z de dry bunders, w de bystier hepe, n de dreve, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 2 sticken lants ghen. de bystier hepe, o de 
twee bunders, z de dry bunders, w de zeven ghemete, n de dreve, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 3 sticken lants ghen. de gansse sticken, o Adriaen Roelsackere, z 
den grooten gansackere, w de dry bunders, n de vier bunders, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
3; 
 
DRIE KINDERS: lant geh. in de drye kinders zuyt het polenstraetke, 1587, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 143v. 
 
DRIE ROZEN: een ghem lants, geleghen ten dry Roosen binnen Lokeren, 1590, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 237. 
 
DRIES: een hofstede op boxlaer noort den driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 45; een hofstede aenden 
grooten driesch oost de roosebeke suyt de straete west den driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 91. 
 
DRONGEN <A3>: up dronghene bij de muelene, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90v; up 
dronghenen, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 121; op dronghene, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 68v; opt dronghene, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 69; 2 sticken lans opt dronghene, 
gheheeten de polders, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28; land, wyck van het drongene, gen. de wauters, 
1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 61. 
 
DRONGENGOED <A3>: jn tdronghen goedt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 121; lant gen. de 
biesen in t drongengoet suyt den heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 7v; lant int 
drongengoet west de hoechstraete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 9; Item int dronghengoet 
west de houchstraete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 10. 
 
DRONGENSE <A3>: opt dronghensche, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 69v, 70, 115, 154, 154v, 
155, 155v, 156, 162.  
 
DRONGENSTRAAT <A3-A4>: ande dronghen strate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 92; in 
de dronghestraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 114, 157; land, het voorste bosselken west de 
dronghenstraete, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 298v.  
 
DUINENAKKER: land gen. den duynenackere, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 427 
 
DUIVENAKKER; den duvenackere, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 173; lants ghen. den 
duyvenacker, 1656, Coh. Dorp, fo. 144v. 
 
DURENKOOP: lant gen. den dierencoop [ 1 gemeten], 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 225 
 
DURMAKKERKE: een sticxken lants ghen. het durmackerken, in den houck zuut de durme west de 
hille van goiris van hollewynckel [200R.], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58. 
 
DURME: ande durme, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 107; over de durme, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 43, 54, 101, 142; aen de durme, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 122; by der 
durme, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 126; een meerschelken geheeten tclein leen oost de durme, 
1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 221; een ghemet lants gen. den winterdonck suyt en west: tselve 
winterdonck oost de durme, 1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 294; 2 percelen meersch ghen. de 
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rupelmondekens over de heerbrugghe noort de durme, 1599, Staet van Goed (Boek 2), fo. 14v; 
meersch aan de roostputten oost de Durme noirt de roostputten, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
148; eene hoymeersch ghen. de meere west de durme, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 57v; een 
sticxken lants ghen. het durmackerken, in den houck zuut de durme west de hille van goiris van 
hollewynckel, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58; meersch ghen. de baesdonck west de durme, 
1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 96v; zaeylant ghen. den winterdonck, noort de Durme, 1630, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 274; meersch gen. den heuvelmeersch west de durme, 1630, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 5; zaeylant gen. den voorsten vitsenbersch west de durme, 1631, Staet van Goed (Boek 
7), fo. 37v; meersch gen. de meer zuyt en west de durme [2 gemetten], 1631, Staet van Goed (Boek 7), 
fo. 70v; meersch gen. den donckmeersch oost en noort de durme west de gulde meersch van St 
Laureyns, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v; meersch aen de heerbrugghe gen. den aert oost de 
durm, noort den briel, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 102v; meersch op scheiding Lokeren, 
waasmunster nabij de Durme gen. de spyck, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 23; meersch ghen. de 
vierweessche suyt het cloostergoet baudeloo west de durme, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 380v; 
meersch in de roost gen. de capperie o. de durme, 1654, Staet van goed (Boek 19), fo. 255; meersch 
aen hamcautere oost de durme suyt den peystermeersch, 1656, Coh. Everslaer, fo. 100 v; meersch int 
groot leen oost de roost suyt heer van hersele noort de durme, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 131, 134; een 
hofstede mette saete te Lokerhaute met een meerschken, oost: de durme, noort den dam in erven Jan 
van doorslaer, schipenaekere, 1656, Coh. Dorp, fo. 139; meersch oost de durme suyt het dreefken van 
papenhul, 1656, Coh. Dorp, fo. 164v; meersch achter lokeren oost den kerckenbosch suyt de durme, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo.1; meersch in de roost oost de durme suyt de roostputte (Boxlaer), 
1656, Coh. Roosen, fo. 89; lant ghen. de hulle[n] west de durme, 1656, Coh. Hillaer, fo. 2; meersch in 
den hauw 2 ghemeten noort de durme, 1656, Coh. Hillaer, fo. 47v; meersch in’t groot leen oost de 
roost suyt den heere v. hersele noort de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 7v, 10; meersch in de 
wedauwe suyt ende west de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 16v; meersch te Lokerhautbrugghe oost 
en noort de durme suyt het straetken vd. capelrye, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 43; meersch int cleen leen 
oost de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 66v; meersch in den hauw met de dreve half noort de durme, 
1656, Coh. Staeckte, fo. 122; meersch aen hamcautere oost de durme, 1656, Coh. Staeckte, fo. 18v; 
meersch gheheeten ’t ruppelmondeken noort de durme [465R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 312, 353v; 
meersch ghen. de spyck in t mosbrouck suyt de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 211v; meersch in de 
wedau west de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 182; meersch en bosch over durme oost de durme west 
daude leeken noort de schipvracht, 1656, Coh. Afdreft, fo. 178; meersch ghen. de peystersmeersch 
oost de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 150v; meersch in de buylaers gen. de kerckenbosch w de durme, 
1656, Coh. Afdreft, fo. 9, 11; een meersch ter herbrugge oost de durme noort den briel, 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 36; lant gen. den vitsenberch s. de durme, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 43v; land bij de heerbruge gen. de hullen west de durme, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 100, 120v; ettinge ligghende in de doolaeghe noort de durme, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 111v; een hofstede te puttenen, oost t schoor aan de durme noort den haechputte, 1656, 
Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 132; lants ter heerbrugghen ghen. de hullen west de durme, 1656, 
Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 171v; lant gen. de winterdonck n. de durme, 1658, Staet van Goed 
(Boek 21), fo.382 
 
DWARSAKKER: twee stucken lant, deen stuck licht up de prochie en heerelichede van Exaerde 
dander up Lokeren gen. strubollekensacker (Exaerde), gen. de dweersackere commende met een 
dreefken ter strate suyt de strate [samen groot 800R.], 1618, Staet van Goed (Boek 4), fo. 19. 
 
EEKAKKER: een stuck lant ghen. den eeckackere [een ghemet], 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
41; land op naestveld gen. den heeckacker, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 361v. 
 
EEKBERG <F4/2>: ande eecberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75v; bij den eecberch, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108; een deelken gen. den eecberch [omtrent 100R.], 1587, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 134; lant ghen. den papenbosch over eechberch o. mespelerberchstraeten, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 21v. 
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EEKBOS 1 (Oudenbos) <B4/5>: Eerst een hofstede met een stic lants op de westzyde gheleghen, o de 
dry bunders, z de leede, w den hesschenen bosch, n den eecbosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z het nieu 
boschackerken, w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 13v; Item noch een stic lants ghen. den capelacker achter het steenen huus, o den 
hovenbueracker, z het voorn. huus, w Gilllis vanden Driessche, n den eecbosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 15; item noch een partie ghen. den hesschenen bosch gheleghen in zes sticken, o 
de thien ghemete, z den eecbosch ende het ghebruuc van Pieter de Brune, w den bosch neffens den wal, 
n de voorgaende partie, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Rasen de Gucht haudt in pachte 
een stic lants ghen. de vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte haudt Lieven Brugheman, z 
den eecbosch, w den aubosch dam, n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
15v; Lieven Bruggheman haut in pachte 2 sticken lants ghen. de vinneschooten, o de vinneschooten 
die in pachte heeft Pieter van Pateghem fs Pieters, z den eecbosch, w de voorn. vinneschooten van 
Racen de Gucht, n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Item het 
slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch lanx den synghel; ende den grooten 
eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer Lokeren, mitsgaders den jongeneecbosch 
up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de cleine warande loopende up de oost zyde 
vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het hof van de we Laureyns de Gheest, dese 
partien zyn al te zamen ghemeten ende zyn groot 12 ghem. 175r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19v; lant ghen. hessenbosch, oost de langhen kant suyt den eecbosch, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v. 
 
EEKBOS 2 (Molsbergen): land ghen. den heeckbos suyt de molsbergen, 1644, Staet van Goed (Boek 
13), fo. 456v. 
 
EEKDONK: meers gen. eeckdonck [400 R], 1650,Staet van Goed (Boek 18), fo. 283 
 
EEKHOUT <H6>: theechoudt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 88; 2 parcheelen bosch neffens 
tvoorstaende [capbosch oost d’eeckhautstraete en suyt de dreve aen dlant pieter yden in houck aen 
d’eeckhaut] west ende noort de dreve comende van hoever naer den meerschkant naer de molsberghen, 
1656, Coh. Roosen, fo. 109.  
 
EEKHOUTSTRAAT <G6-H6>: 2 parcheelen bosch neffens tvoorstaende [capbosch oost 
d’eeckhautstraete en suyt de dreve aen dlant pieter yden in houck aen d’eeckhaut] west ende noort de 
dreve comende van hoever naer den meerschkant naer de molsberghen, 1656, Coh. Roosen, fo. 109. 
 
EEKSCHOOT 1 (Staakte) <D4/1>: landt oost de popstraete west den eeckschoot op staeckte, 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 103v; landt op staeckte west den eecschoot, 1656, Coh. Staeckte, fo. 71; landt gen. 
eeckschoot s. de straete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 127. 
 
EEKSCHOOT 2 (Naastveld) <E6/1>: lant op tnaestvelt, gen. den eecschoot weegt uit langs het 
heystraetken [1/2 bunder], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 246; lant gen. den eecschoot noort de 
strate, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 234v; lant opt naestvelt ghen. den eeckschoot [570R.], 1656, 
Coh. Naestvelt, fo. 29. 
 
EEKSCHOOT 3 (Afdreft): land ghen. den eeckschoot west t casteelgoet [1040R.], 1656, Coh. Afdreft, 
fo. 259v. 
 
EEKSCHOTEN <E6>: jn deckscueten, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 117; jnde eecscueten, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 117v; in de eecschooten, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
150. 
 
EEKSTRAAT 1 (Bergendries) <G1-G2>: landt ghen. den gheer int waepenaertsheyde s. en n. de 
straete o. de eeckstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 89. 
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EEKSTRAAT 2 (Staakte) <E4-E5>: landt s. popstraetken w. d’eeckstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 
127. 
 
EEKSTRAAT 3 (?): jnde eecstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 130. 
 
EEKSTRAAT 4 (?): lant gen. den luycxackere in deeckstraete, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 
328v. 
 
EEMANSAKKER: landt gen. den eemansackere o. het aststraetken, s. sheerenstraete [1 ghemeten], 
1653, Staet van goed (Boek 19),fo 121. 
 
EEPTESTRAATJE <F6-F7>: int eepstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 145v; lant op 
boxlaer suyt de kakelberch noort het eeptestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 60, 121. 
 
EERSTE VOSHAAL: lant gen. de eerste voshael [een ghemet], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
200. 
 
EERSTE VELDAKKER: lant gen. den eersten veltacker z. het veltackerstraetken [2 gemeten], 1640, 
Staet van Goed (Boek 11) , fo. 145v. 
 
EETPUTJE: lant int visselaer oost tstraetken gen. t eetputken [150R.], 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 67. 
 
EIGEMANSAKKER: den eyghemans ackere, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 155. 
 
EKELAKKER <A4/3>: landt ghen. den eeckelackere suyt de leede [4 ghemeten, pacht van mevrouw 
v nieuwenbossche], 1656, Coh. Afdreft, fo. 403, 404. 
 
EKEL(EN)PUT: lant gen. den eeckelen putte [250R.], 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 341v; landt 
thenden everslaer gen. den eeckelputte s. sheeren straete, w. den eeckelputte,1652, Staet van Goed 
(Boek 19), fo. 15 
 
ELSAKKER: lant gen. den elsacker [4 gemeten], 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 181. 
 
ELSBOS <A5/2-B5/10>: item noch 8 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o de kerrebroucken van 
Jacob Haghens, z de heykens, w de kerrebroucken die in pachte haudt Ghys Roegiers, n den helsbosch, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; Ghysel Rogiers heeft in pachte dese naervolghende 
partie lands ende is gheheeten de kerrebroucken, o de kerrebroucken van Anth. De Brauwere, z de 
heykens, w Joos van Keerchove met de kerrebroucken, n den helsbosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 3v; Eerst een stic lants ghen. het sticxken tusschen de bosschen, o den helsbosch 
die in pachte heeft Jooris van Lare, z de kerrebroucken, w den bosch die in pachte heeft Laureins 
Aelman, n Jacob Haghens met de heyackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4; item noch 2 
sticken ghen. de heyackers, o ende n de heye, z den helsbosch, w den zelven Jacon Haghens over het 
zelve clooster, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4; item noch 2 sticken lants ghen. de 
nieulanden, o de achterste nieulanden, z de kerrebroucken, w Jooris van Lare met den helsbosch, n de 
heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; Jooris van Lare heeft in pachte 5 sticken lants 
ghen. den helsbosch, o Jacob Haghens met de nieulanden, z de kerrebroucken, w den zelven Jacon 
Haghens, n de heye, groot 9 ghem. 276r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Jooris van Lare 
haudt in pachte een partie lants ghen. den helsbosch gheleghen in 5 sticken, o Jacob Haghens met de 
nieu landen, z de kerrebroucken, w Jacob Haghens met het cloostergoet, n de heye, groot 9 ghem. 
276r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Item de voorste heye, o de beec ackers die nu in 
pachte heeft Jacob Haghens, z de nieulanden ende den helsbosch, w een viercant heyken, n de 
cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20.  
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ELSELAAR: landt gen. dhelselaer oost dhulsdonckstraetken [400R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), 
fo. 138. 
 
ELSENSAKKER <F4/3>: landt (tenden de karrestraete) gen. den elssens ackere, 1656, Staet van 
Goed (Boek 20),fo. 194v; land gen. elssens ackere aen den heerwech, 1658, Staet van Goed (Boek 21), 
fo. 326 
 
ELSTEN: zaeylandt gen. d helsten [400R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 94. 
 
ELSTJE <G7/2>: lant gen. het elstken west het bocxstraetken [300R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 243. 
 
ERFSTRAATJE: lant 2 ghemeten up hamcauter oost het erfstraetken, 1616, Staet van Goed (Boek 3), 
fo. 316; lant gen. den geynstacker west de erfstrate, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 3v. 
 
ETTING(EN) <A4/4>: item noch 2 sticken lands ghen. de hettynghen, o den plantsoenbosch, z den 
schijtacker, w de weerven hettyinghe, n de leede, groot 7 ghem. 232r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v; item een stic lants ghen. den bosch naest de berderen brugghen, o de 
voorgaende partie, z de pelledonghen, w de hettynghe, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14; Item noch een dry houck eecbosken, o het gebruuc van Adriaen Aelman, z de 
pelledonghen, w de hettynghen aen de berderen brugghen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
19. 
 
ESSENBOS <B4/6>: Eerst de hofstede van Gillis van Doorselare ende Symoen de Boc, o den 
hesschenen bosch, z de we Laureyns de Gheest met hare hofstede, w den holmen ackere, n de hofstede 
van Adriaen Aelman, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch 2 sticken lants ghen. de 
thien ghemete, o het gebruuc van Pieter de Brune, z de twee bunders, w den hesschenen bosch, n de 
eerfve van Jo Pieter de Neve ende Pieter Christiaens met zyn eerfven, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 5v; Eerst haer hofstede, o den hesschenen bosch, z de strate, w de dreve van 
Symoen de Boc, n de zelve Symoen de Boc, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; Eerst een 
hofstede met een stic lants op de westzyde gheleghen, o de dry bunders, z de leede, w den hesschenen 
bosch, n den eecbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lands o Gillis 
de Vyldere met zyn eerfve, z den hesschenen bosch, w den jonghen plantsoen bosch, n de grachtkens 
ofte warande, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; item noch een partie ghen. den hesschenen 
bosch gheleghen in zes sticken, o de thien ghemete, z den eecbosch ende het ghebruuc van Pieter de 
Brune, w den bosch neffens den wal, n de voorgaende partie, groot 13 ghem. 91r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 15; Item den jonghen plantsoen bosch met den jonghen eeckelen, o het gebruuc 
van Adriaen Aelman, z den hesschenen bosch, w den upgaenden eecbosch, n de grachtkens ende het 
langhe stic, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; Item de grachtkens ofte warande, o Bauduijn 
van Doorselare, Pieter Christiaens ende Pieter Onghena met haerlieder eerfve, z den hesschenen bosch, 
w het langhe stic, n een stic lants dat in pachte heeft Adriaen Aelman, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19; Item het slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch lanx den 
synghel; ende den grooten eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer Lokeren, 
mitsgaders den jongen eecbosch up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de cleine 
warande loopende up de oost zyde vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het hof van 
de we Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v; lant, in pacht van mevr. van 
nonnenbosch gen. den esschen bosch, 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 65v; lant suyt den 
hessenbosch, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 28; lant ghen. hessenbosch, oost de langhen 
kant suyt den eecbosch [3 gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v; den 
esschenbosch nu gerodt ende gebracht ten lande suyt ende west: de leede (pacht van mevr.) [omtrent 4 
gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v; ghen. den esschenenbosch nu gerodt ende 
ghebracht te lande s ende west de leede, 1656, Coh. Afdreft, fo. 366. 
 
EVENAKKER <E6/2>: lant gen. den hevenacker [400R.], 1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 94v. 
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EVENBERMT <C5/2>: lant in de bromt gen. deventbromt [400R.], 1647, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 193; lant in de bormt ghen. d’evenbormt  [400R], 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 426v. 
 
EVENBERMKE: lant gen. het evenbormken [200R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 102. 
 
EVERSLAAR <E7>: everslaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 9v, up everslaer, 1571, Coh. 
10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v; up everslare, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76; op 
eve[r]slaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 63, 86, 86v, 87, 87v, 88; land op Everslaer ghen. den 
cleenen vylder, 1607, Staet van Goed (Boek 2), fo. 381v; land op Everslaer ghen. den grooten vijlder 
[700R.], 1607, Staet van Goed (Boek 2), fo. 381v; lant op Everslaer ghen. tRoolant zuyt het 
mosbeecxken, 1606, Staet van Goed (Boek 2), fo. 256; lant op everslaer gen. den beerputte, 1617, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 363; lant op Everslaer gen. het vilder, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 
116; lant op Everslaer gen. de biest, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 116; land gheheeten theyken 
op everslaer, 1656, Coh. Afdreft, fo. 235v; lants up everslaer, daer ment heet dmostraete, 1586, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 114; lant op everslaer gen. het borreputackerken, 1622, Staet van Goed (Boek 
4), fo. 151 lant op everslaer gen. den grooten baecackere, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 151v; 
lant op everslaer gen. tcleyn baecackerken, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 151v; land tenden 
everslaer gen. de martensackere w. ‘sheerenstraete, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 13v; land 
tenden everslaer gen. de potenen oost de straete s. het potenstraetken, 1646, Staet van goed (Boek 14), 
fo. 14v; landt op everslaer gen. den santackere, 1646, Staet van goed (Boek 14), fo. 15; lant, everslaer, 
ghen. de haeghe n. de beke, w. baudelo(bezit) [800 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 476; lant, 
everslaer, gen. den baghynenacker, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 501v; landt thenden everslaer 
gen. den eeckelputte s. sheeren straete, w. den eeckelputte, 1652, Staet van Goed (Boek 19), fo. 15; 
land in Everslaer gen. den aluynacker metten hauwe, 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 146; 
saeylant, Everslaer, gen. ’t burchgravenackerken [1 ghemeten], 1655, Staet van Goed (Boek 20), fo. 
139v. 
 
EVESCHOOT <C5/3>: lant ghen. den eveschoot zuyt tsheerenstraete, 1588, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 221. 
 
FONTEIN: een hofstede, ter heerbrugghen, gen. de fonteyne noirt de strate [250R.], 1622, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 250v; een behuysde hofstede aen de merct gen. de fonteyne, s. de merct, 1646, 
Staet van Goed (Boek 14), fo. 102. 
 
FORNUISLAND: land in de sturteraecke gen. het forneyslandt [800 R], 1657, Staet van Goed (Boek 
21), fo.146v. 
 
FRANSAKKERKE: land ghen. fransackerken [285R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 260v. 
 
GABRIËLSSTRAATJE: lant, wijck Roosen, gen. gabrielsstraetken [een ghemet], 1622, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 254v. 
 
GANSAKKER <B5/11>: item noch een stic lants ghen. Jan Raesacker hier te vooren gheheeten de 
gheenstacker, o. Joos van Damme met zyn eerfve, z de cloosterstrate, w de vierghemete oft gansacker, 
n Adriaen Roelsacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3: item een stic lants ghen. de vier 
ghemete ofte gansackere, o Jan Raes acker, z de cloosterstrate, w het bunderken, n de gansackers, 
groot 4 ghem. 259r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3.  
 
GANSAKKERS <B5/12>: item een stic lants ghen. de vier ghemete ofte gansackere, o Jan Raes acker, 
z de cloosterstrate, w het bunderken, n de gansackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; 
item noch een stic lants ghen. de vier bunders, o het selve goet dat in pachte heeft de we van Laureys 
de Gheest, z de gansackers, w de twee bunders, n het dreefken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 3; item noch een stic lants ghen. den bylsteel met noch twee sticken ghen. de gansackers, o den 
halfven acker die in pachte heeft Symoen de Boc, z Adriaen Roels acker, w de vier bunders, n den 
acker recht op, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item noch comt dezelve we d’een helft van 
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een stic lants ghen. Adriaen Roels acker, o de partie van Saerles ende Lowys van Houcke, z Joos 
vanden Driessche met Jan Raes acker, w ende n de gans ackers van Pieter van Driessche, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 8v. 
 
GANSDRIES <E2>: den gansdries, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94; by den gansdriesch, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 40, 161v; te gansdriesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
40v; aen den gansdriesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 73, 122; lant bij de gansdries in de 
weehaeghe binnen lokeren ghen. het aelstackerken, 1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 421v. 
 
GANSPUT: zaeylandt gen. de gansputte [2 gemeten], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 122v; lant 
gen. den gansput, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 217 
 
GANZESTUKKEN <B5/12>: item noch een stic lants ghen. de dry bunder, o de ganse sticken, z het 
bunderken, w de rootsticken, n de twee bunder, dese partye es nu in twee sticken gheleyt, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 3 sticken lants ghen. de gansse sticken, o Adriaen 
Roelsackere, z den grooten gansackere, w de dry bunders, n de vier bunders, groot 7 ghem. 60r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3. 
 
GARENHUIZEN: een hofstede west de gaeremerct noort de gaerenhuysen en de prochie v. Lokeren, 
1656, Coh. Dorp, fo. 65; hofstede aan de merckt lokeren de herberge gen. de zonne west de gaermerct 
en de gaeren huysen, noort de gaeren huysen en de grond van de prochie lokeren [9 R], 1657, Staet 
van Goed (Boek 21), fo. 157 
 
GARENMARKT: een hofstede west de gaeremerct noort de gaerenhuysen en de prochie v. Lokeren, 
1656, Coh. Dorp, fo. 65; een hofstede west de gaeremerct suyt de merct, 1656, Coh. Dorp, fo. 66; 
hofstede aan de merckt lokeren de herberge gen. de zonne west de gaermerct en de gaeren huysen, 
noort de gaeren huysen en de grond van de prochie lokeren [9 R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 
157 
 
GAST <E6/3>: lant ghenaempt den gast suyt de beke op t naestvelt [3 gemeten 80 R. in delen], 1656, 
Coh. Everslaer, fo. 32v, 46v; lants ghenaempt den gast opt naestveld [800R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 
13v. 
 
GASTENAKKER: lant op de puttenen gen. de gastenackers zuyt sheerenstrate noort den heerwech, 
1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 58v. 
 
GASTHUISMEERSEN: een ettinghe int mosbrouck west de gasthuysmeersschen, 1656, Coh. Dorp, 
fo. 109v; meersch ghen. de gasthuysmeersschen gepacht van het gasthuis van Dendermonde [4 
gemeten 200R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 131, 131v; land ende meersch ghen. de gasthuysmeerschen 
pacht van ’t gasthuis van dendermonde, 1656, Coh. Afdreft, fo. 34v. 
 
GAVERKE: lant gen. t gaverken [1 gemet], 1635, Staet van Goed (Boek 9), fo. 65v. 
 
GAVERSTRAAT <C5>: bijde ghauer strate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v; omtrent 
branschoot en de gaverstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 99v; aen de gaverstraete, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 100v; lant gen. t damackerken n. de gaverstraete, 1645, Staet van Goed, 
(Boek 14), fo. 427; lant gen. ’t damackerken noort de graverstraete, 1647, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 193. 
 
GAVERSTRAATJE <C5>: lant aent naestvelt oost het gaverstraetke, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 37v. 
 
GEER 1 (Oudenbos) <A4/5>: item noch een stic lants ghen. den gheer, o Adriaen Aelman met de 
langhe ackers, z den lyaerts acker, w de hettynghe van Pieter Vervaet, n de pelledonghen, groot 6 
ghem. 274r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch 7 sticken lants ghen de leyaerts 
ackers, o Lieven Bruggheman met de straetackers, z de schuer ackers, w het schijtstraetken, n den 
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gheer, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een stic lants ghen. de groote pelledonc, 
o de ander pelledonghen, z de gheer van Pieter van Peteghem pachter, w de hettynghen van Marcus 
Onghena, n het dry houcke eecbosken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een 
stic lants ghen. de cleine pelledonc, o de langhe ackers, z den gheer, w den grooten pelledonc, n den 
plantsoen bosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; lant metten geer pacht van mevr. v. 
nieuwenbosch [3 ghemeten 450 R], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 28; lant ghen. den gheer 
[632 R. stuk 4 ghemeten + 2 ghem. 132 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v. 
 
GEER 2 (Bergendries): landt ghen. den gheer int waepenaertsheyde s. en n. de straete o. de eeckstraete, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 89; land ghen. de gheer int waepenaertshende oost de straete suyt 
ende noort de straete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 79.  
 
GEER 3 (Oever) <H7/1>: land ghen. den geer oost t beversche met t nonnegoet west 
sconincxstraetken noort de meerschen [838R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 251v. 
 
GEERDEKES <B5/13>: item noch 7 ackers ghen. de muelen ackers, o de gheerdekens, z de 
cloosterstrate, w de muelestrate, n de langhe vuere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item 
noch 5 stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de gheerdekens, o de rootsticken, z de 
cloosterstrate, w de muelenackers, n de groote stelte, groot 12 ghem. 84r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een partye lants ghen. de groote stelte, o de clein stelte, ende de 
seven ghemete, z de gheerdekens, w de langhe vuere, n de gootkens, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2; item noch 4 sticken lands ghen. de rootsticken, o de dry bunder, z den beeck 
acker, w de gheerdekens, n de clein stelte, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een 
stic lants ghen. den beecacker, o het bunderken, z de cloosterstrate, w de gheerdekens, n de rootsticken, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v. 
 
GEERKE: lant, op hillaer gen. het geerken [500R.], 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 324v. 
 
GEISTAKKER 1 (Boschoot): lant op boeschoote gen. gheystacker nabij de ryweg van de heer van 
exaerde, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 318; een stuc klant ghen. het bogaerdeken Brandemans 
hofstede ende het gheystackerken oost den ghelentacker noort sheerenstrate, 1604, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 58. 
 
GEISTAKKER 2 (Heiende): lant gen. t gheystackerken [200R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
196v; landt op theyende gen. den gheystacker/gystacker [200 R], 1653, Staet van Goed (Boek 19) ,fo. 
240 
 
GELENTAKKER: een stuck lant ghen. het bogaerdeken Brandemans hofstede ende het 
gheystackerken oost den ghelentacker noort sheerenstrate, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58. 
 
GELOKEN STUK: lant ghen. gheluecken stick west sheerenstrate oost het leentken [300R.], 1611, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 113. 
 
GEMEENT: XVe roeden in de ghemeynt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 81v. 
 
GEMET: lant, op hillaer gen. het gemet, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 228. 
 
GENTDAM <D3>: anden ghendtdam, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; aen den ghentdam, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 73v; in de ghentdam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 161v; 
hofstede oost t cauterstraetken noort den ghentdam, 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 116v; lant voor 
de hofstede oost tsypstraetken zuut den ghentdam, 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 116v; land ghen. 
den aerentsackere west cromstraetke noort gentdam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 158; land bij wetervelde 
west het capheeckstraetken noort den ghendtdam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 102. 
 
GENTDAMMEN: jnde ghentdammen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v. 
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GENTDAMSTRAAT <D3>: ande ghentdam strate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90; 
hofstede gen. de keersmaeckere n. de gendtdamstraete, 1649, Staet van goed (Boek 17), fo. 87 
 
GENTENAARSAKKER: lant op de wyck van hemelryck gen. het gentenaesackerkern [100 R], 1647, 
Staet van Goed (Boek 15), fo. 234 
 
GENTSE DREEF <A5>: item noch een stic lants ghen. de groote mauwe met het wortelackerken, o 
den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche dreve, n den upstal, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10; item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de ander 
zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z 
Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, 
n de synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v. 
 
GENTSE HEERWEG <E4>: meersch gen. den wulput noirt den gentschen heerwech, 1624, Staet van 
Goed (Boek 5), fo. 32v; lant gen. den burreputte zuyt den gentschen heerwech, 1626, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 1; hofstede op de gentschen heerwech te puttenen gen. de verkeerde weerelt, 1628, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 144. 
 
GENTSE HEI(D)E: slachaudt staende op de gensche heye, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 147. 
 
GENTSE WEGEL: lant saeylants oost het plantsoenbosken noort den ghenschenwegele, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 74. 
 
GESELAAR <E6/4>: lant gen. den gheesseleer gelegen voor den berch west theystraetken, 1597, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 326. 
 
GHYSELSAKKER: land gen. den ghysels acker, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 263v. 
 
GINSTAKKER 1 (Oudenbos) <B5/14>: item noch een stic lants ghen. Jan Raesacker hier te vooren 
gheheeten de gheenstacker, o. Joos van Damme met zyn eerfve, z de cloosterstrate, w de vierghemete 
oft gansacker, n Adriaen Roelsacker, groot 5 ghem. 162r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3. 
 
GINSTAKKER 2 (?):een ghemet lants ghen. den genstackere, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 83; 
lant gen. den geynstacker west de erfstrate, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 3v; land gen. de 
gheynstackere, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 262. 
 
GINSTEN: lant, opt geschy van Lokeren en Synaey gen. het geynsten [400R.], 1647, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 275. 
 
GOEDHEI: lant, in pachte van mevr. van nieuwenbossche gen. het goethey, 1638, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 105. 
 
GOOSENSSTRAAT: in de goosensstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 45, 130v; lant op 
Lokeren en sinay , in de goosenstraete gen. den laermansackere [1/2 bunder],1656, Staet van Goed 
(Boek 20), fo. 206; land oost sinay west de goossenstraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 182. 
 
GOOTJE: De dreve recht up tot het gootken dat light aen het half bunder van Gillis van Doorselare es 
groot 270r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; lant gen. tgootken [580 R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 147v. 
 
GOOTJES <B4>: item noch een stic lands ghen. het lanc ackerken, o de zeven ghemeten, z de groote 
stelte, w de gootkens, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 
stixkens tsamen ghemeten ghen. de gootekens, o het lanc ackercken, z de groote stelte, w de 
muelenstrate, n de meerschackers, groot 8 ghem. 276r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; 
item een stic lants ooc ghen. het lanc ackerken, o de groote stelte, z de langhe vuere,w de muelestrate, 
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n de gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een partye lants ghen. de 
groote stelte, o de clein stelte, ende de seven ghemete, z de gheerdekens, w de langhe vuere, n de 
gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2. 
 
GOUDEN KIND: hofstede ten roosen ghen. het ghauwen kint oost de straete suyt den Antwerpschen 
heerwech [omtrent 40R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 17; een hofstedeken achter tgauwen kindt, 1656, 
Coh. Roosen, fo. 21. 
 
GOUDEN KROON: een hofstede ghen. den gauwe croone, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 267 
 
GRACHTJES <B4/8>: item noch een stic lants ghen. het lanc stic, o de grachtkens, z de jonghe 
eeckelen, w de vinneschooten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch 2 sticken 
lants, o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z de grachtkens, w de vinneschooten, n den nieupoortbosch 
die in pachte heeft Eloy de Gheldere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch een 
stic lands o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z den hesschenen bosch, w den jonghen plantsoen bosch, 
n de grachtkens ofte warande, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Eloy de Gheldere heeft in 
pachte een partie lands ghen. den nieupoortbosch, o den beecacker ende den vervaetten put, z de 
grachtkens, w den nieupoortbosch die in pachte haudt Lieven Bruggheman ende het ghebruuc van 
Pieter Brouckaert, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Item den 
jonghen plantsoen bosch met den jonghen eeckelen, o het gebruuc van Adriaen Aelman, z den 
Hesschenen bosch, w den upgaenden eecbosch, n de grachtkens ende het langhe stic, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; Item de grachtkens ofte warande, o Bauduijn van Doorselare, Pieter 
Christiaens ende Pieter Onghena met haerlieder eerfve, z den hesschenen bosch, w het langhe stic, n 
een stic lants dat in pachte heeft Adriaen Aelman, groot 10 ghem. 60r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19; lant west de grachtkens, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 133, 136. 
 
GRIETJESBOS: lant gen. grietkens bosch oost sheerenstrate belast met 3 grooten ’s jaers kerckenrente 
van calcken [een bunder], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 261. 
 
GROENSTRAAT <H5>: de groenstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 107; gillis weuytack 
huert van de weesen Jan de Smet een bunder lans aen de groenstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 78; aen de groenstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 78; een cleen ghem. gelegen 
aende groenstrate gen. schootmans hofstede oost sheerenstrate, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
129v; lant, groenstraete, gen. de abschooten, 1640, Staet van Goed (Boek 10), fo. 177v. 
 
GROOT LEEN <F5/2>: meersch int groot leen oost de roost suyt heer van hersele noort de durme, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 131, 134; meersch in’t groot leen oost de roost suyt den heere v. hersele noort 
de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 7v, 10. 
 
GROOT MONEELSLAND: land gen. groot en cleyn moneelslant [1428R.], 1638, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 17v. 
 
GROOT VELD: lant, Lokeren, nabij dacknammeulen gen. het groot velt [700 R], 1655,Staet van 
Goed (Boek 20),fo. 108 
 
GROOT VISLAAR: landt gen. het groot vislaer [600 R], 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 191v. 
 
GROTE ADRIAAN ROELSAKKER: zie ADRIAAN ROELSAKKER 
 
GROTE BAAKAKKER: lant op everslaer gen. den grooten baecackere [1 ghemet], 1622, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 151v. 
 
GROTE BOSAKKER <A4/6>: item noch 3 sticken lants te weten den grooten bosch acker met noch 
twee sticken lants up de noortzyde, o den keercweghel, z den meerschen, w den zuldonck bosch, n de 
hofstede van Lieven van Waelvelde, Jan Bruggheman ende Lieven van Nieuwenhuus metsgaders de 
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nieupoortstrate, groot 12 ghem. 12r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; Item noch een 
partie bosch ghen. den hulbosch, oost den auboschdam, z den bosch acker die in pachte haudt 
Paesschier van Damme, w den grooten boschacker die in pachte haudt Lieven van Nieuwenhuus, n het 
boschstic dat in pachte heeft den zelven Nieuwenhuus, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v. 
 
GROTE BUCHT <C4/3>: den grooten bucht [950R.], 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 64; item 
noch een stic lants ghen. den bucht, o het leeiken, z de neerborrent, w den grooten bucht die in pachte 
haudt Symoen de Boc, n de dry bunders, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9. 
 
GROTE DANTE ?: lant gen. de groote dantte [900 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 111. 
 
GROTE DRIES 1 (Bokslaar): bij den grooten driessche, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 168; 
by den grooten driesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 83v; op den grooten driesch, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 84; by den grooten driesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 85; aen den 
grooten driesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 149v, 150; 2 ghemeten lants aen den grooten 
driesch, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 304v; een hofstede aenden grooten driesch oost de 
roosebeke suyt de straete west den driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 91; lant aen den grooten driesch, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 91; een hofstede west den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 95; lant op 
boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 95v; een hofstede met hoflant op boxlaer 
oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 102; een hofstede aenden grooten driesch west en 
noort de straete, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 105; lant aenden grooten driesch west de straete, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 105; een hofstede met hoflant op boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
109; lant op boxlaer oost den grooten driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 113. 
 
GROTE DRIES 2 (Bergendries): een opgaende eeckbosch in den grooten driesch, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 5. 
 
GROTE DORENDONK: lant gen. den grooten dorendonck [2 ghemet], 1639, Staet van Goed (Boek 
9), fo. 173. 
 
GROTE DRONGENAKKER: lant gen. den grooten dronghen acker s. den heirwech [3 ½ gemeten], 
1656, Staet van goed (Boek 20), fo. 261 
 
GROTE EEPTE <F6/1>: lant gen. de groote heepte [4 ghemeten], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
234v; lant 4 gemeten, op boxelaer, in de maesbosschen gen. de groote hipte, 1624, Staet van Goed 
(Boek 5), fo. 42v; lant gen. de groote ipte, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 315v. 
 
GROTE ETTING <A4/4>: Item noch een stic lants ghen. den schytacker, o de lyaerts ackers, z den 
spriet, w de vyf ghemeten, n de groote hettynghe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12.  
 
GROTE GALAKKER: lant gen den grooten galacker n. den waterganck [400R.], 1639, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 172v. 
 
GROTE GANSAKKER <B5/11>: item noch 3 sticken lants ghen. de gansse sticken, o Adriaen 
Roelsackere, z den grooten gansackere, w de dry bunders, n de vier bunders, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 3. 
 
GROTE GRACHT: bij de groote gracht, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90v; aen de groote 
gracht, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 118v, 127; 800R lants in 2 perceelen deen aen dander 
ghenaempt maesschalcks acker geleghen op hamcauter west straetkin naer de groote gracht gaende, 
1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 46. 
 
GROTE HEI(D)E 1 (Oudenbos) <B5/15>: item een partye lands ghen. den vispoel, o Pieter vande 
Fonteyne met zyn eerfve, z Jan Onghena met zyn eerfve, w de groote heye, n de cloosterstrate, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3. 
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GROTE HEI(D)E 2 (Staakte): lant op staecte ghen. groote heye [400R.], 1608, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 435; land in de keldeneers gen. de langhe heye s. t heystraetien, n. de groote heye, 1650, Staet 
van Goed (Boek 18), fo. 385v; land in de keldeneers gen. de grote heye s. de langhe heye, n. de 
keldeneers [1 gemeten, 150 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 386 
 
GROTE JUFFROUWMEERS <A4/7>: lant ghen. den grooten Juffrau meersch, 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 107. 
 
GROTE KALVERAKKER <A5/6>: lant te vooren geprezen metten groot en cleynen calveracker 
noort de dreve, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v. 
 
GROTE MOLEN: een behuysde hofstede aende groote meulen ghenaemt de Croone, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 58. 
 
GROTE MOST: een stuck geheeten den grooten most [groot 425R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 88; een stuck lants genaemt den grooten most [425R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 178v; 
lant, wijck nieupoorte gen. de groote most [2 ghemeten], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 52. 
  
GROTE MOUW <A5/11>: item noch een stic lants ghen. de groote mauwe met het wortelackerken, o 
den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche dreve, n den upstal, groot 7 ghem. 160r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; De zelve Paesschier haudt noch in pachte 4 sticken lants 
ligghende jeghen over het scheerp heyken, o Jan Onghena met het zelve goet, z de cloosterstrate, w het 
peerden dreefken, n de calverackers ende de groote mauwe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
17; lant het wortelackerken suyt de groote mauwe, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v. 
 
GROTE PELLEDONK <A4/15>: item noch een stic lants ghen. de groote pelledonc, o de ander 
pelledonghen, z de gheer van Pieter van Peteghem pachter, w de hettynghen van Marcus Onghena, n 
het dry houcke eecbosken, groot 6 ghem. 107r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item 
noch een stic lants ghen. de cleine pelledonc, o de langhe ackers, z den gheer, w den grooten pelledonc, 
n den plantsoen bosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
GROTE POLDER <A4/10>: Item den grooten polder, o de dry ackers, z de lyaerts ackers, w het 
bunderken, n het cleyn polderken 725r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item het cleijn 
polderken, o de drije ackers, z de grooten polder, w het hurd ackerken, n den dam, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
GROTE STELT <B5/16>: item noch een stic lands ghen. het lanc ackerken, o de zeven ghemeten, z 
de groote stelte, w de gootkens, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; 
item noch 5 stixkens tsamen ghemeten ghen. de gootekens, o het lanc ackercken, z de groote stelte, w 
de muelenstrate, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item een stic lants 
ooc ghen. het lanc ackerken, o de groote stelte, z de langhe vuere,w de muelestrate, n de gootkens, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stic lants ghen. de langhe vuere, o de 
groote stelte, z de muelenackers, w de muelenstrate, n het lanc ackerken, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de gheerdekens, 
o de rootsticken, z de cloosterstrate, w de muelenackers, n de groote stelte, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een partye lants ghen. de groote stelte, o de clein stelte, ende de 
seven ghemete, z de gheerdekens, w de langhe vuere, n de gootkens, groot 4 ghem. 180r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants ghen. de clein stelte, o het voorste rootstic, z 
de andere rootsticken, w de groote stelte, n de voorn. zevenghemete, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo 2; land oost de groote stelte suyt de langhe vore, 1656, Coh. Afdreft, fo. 310. 
 
GROTE STUK: stuck landts gen. het groote stick in de berghen, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
222, 223. 
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GROTE STUKKEN: lants ghen. de groote stucken aen de berghen suyt den heerwech [3 tesamen 
1660R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 57, 77v. 
 
GROTE VIJLDER: land op Everslaer ghen. den grooten vijlder [700R.], 1607, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 381v. 
 
GROTE WEES: land op theyende gen. de grooten wees o. de valsche donck [570 R], 1654, Staet van 
Goed (Boek 19), fo. 267v. 
 
GROTE WIELAKKER <G6/2>: lant, Boxelaer, gen. den grooten wielacker [800R.], 1642, Staet van 
Goed (Boek 12), fo. 197. 
 
GULDEN MEERS: meersch gen. den donckmeersch oost en noort de durme west de gulde meersch 
van St Laureyns, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v. 
 
HAAGJE: lant gen. het haechken, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 178v. 
 
HAAGMEERS <G6>: de haechmerschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108v; aen den 
haechmeersch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 91v; in de haechmeersch, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 128, 146; meersch ghen. den haeghmeersch oost de gemeente zuut de sluysdyck 
[400R.], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 266; meersch gen. de hachmeersch, 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 82. 
 
HAAGPUT: een hofstede te puttenen, oost t schoor aan de durme noort den haechputte, 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 132. 
 
HAAGSTRAAT <E3>: aen de haechstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 39v, 40, 163v; in de 
haechstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 157; landt te wetervelde suyt de haechstraete, 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 126; landt te puttenen oost de haechstraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 140. 
 
HAAGSTUK: lant gen. het hachstuck [2 gemeten], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 90v. 
 
HAAK: jnden haeck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 130v. 
 
HAGE 1 (Staakte) <D4>: jnde haghe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 87v; in de haeghe, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 41; in de haghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 103, 109; het 
putackerken in de haeghe, 1656, Coh. Afdreft, fo. 38v. 
 
HAGE 2 (Everslaar) <E7/2>: landt gen. de haeghe zuyt sheerenstraete [800R.], 1588, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 222; lant everslaer ghen. de haeghe n. de beke, w. baudelo [800 R], 1650, Staet van Goed 
(Boek 18), fo. 476 
 
HAGE 3 (?): een half bunder genaemt de haghe, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 103v; lant ghen. 
de haeghe [300R.], 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 54v. 
 
HAGEN: lant ghen. de haghen [700R.], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 169v. 
 
HALVE AKKER 1 (Oudenbos) <B5/17>: item noch een stic lants ghen. den put acker, o den 
dreefacker, z pieter petits acker, w den halven acker, n den crayenacker, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6v; item een stic lants ghen. den crayenacker ende het bunder samen ghemeten, o 
den hooghen acker die in pachte heeft de we Laureyns de Gheest, z den halfven acker, w het lanc 
ackerken, n de voorn. we met de nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch 
een stic ghen. den halven acker, o den put acker, z de we laureyns de Gheest met het zelve goet te 
weten den ghelyken alfven acker, w de zelve we, n den crayacker, groot 2 ghem. 233r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. den bylsteel met noch twee sticken 
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ghen. de gansackers, o den halfven acker die in pachte heeft Symoen de Boc, z Adriaen Roels acker, w 
de vier bunders, n den acker recht op, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item een stic lants 
ghen. den halven acker, o den put acker van Symoen de Boc, z het ghebruuc van Saerles van Houcke, 
w den bylsteel, n den halfven acker van Symoen de Boc, groot 3 ghem. 82r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 8v. 
 
HALVE AKKER 2 (Staakte): stuck lants op laer gen. den halven acker [een ghemet], 1588, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 21v. 
 
HALF BUNDER <B4/9>: item een stic lants ghen. het ront bunder, o het lanc ackerken, z de voorn. 
we over het voorn. clooster, w het half bunder, n het ghebruuc van de zelve we, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 7; item noch een stic lants ghen. het half bunder, o het ront bunder, z het 
straetken, w den polder, n den populieracker, groot met het dreefken 1 ghem. 118r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo.7; item een stic lants ghen. den populier acker, o een stic lants ghen. het 
leeiken, z het half bunder, w den polder, n de strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; 
Saerles ende Loys van Houcke hauden in pachte 3 sticken lands o den lodders houc met het gebruuc 
van Symoen de Boc, z Joos van Damme met zyn eerfve ende het voorn. clooster, w Adriaen Roels 
ackere, n den bylsteel ende het half bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; De dreve 
recht up tot het gootken dat light aen het half bunder van Gillis van Doorselare es groot 270r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
HALVE LEDE: De strate vande steenen brugghe tot de neerborrent met de halve leede, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
HALVE WAL: Item de planterie met den upstal tot steenen cautsie brughen met den halven wal, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; de cautsye met den halven wal groot 120r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
HAMELGATEN <G6>: lant ghen. de hamelgaten [400 R], 1648, Staet van Goed (Boek 17) fo. 312; 
land in de haemelgaeten, 1656, Coh. Afdreft, fo. 252; land achter de haudt op boxelaer gen. 
d’aemmelgaeten, 1656, Staet van Goed (Boek 21), fo. 34. 
 
HAMELGATSTRAATJE <G6>: lant op boxlaer suyt het hamelgatstraetken west de houverdreve 
[605R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 66; land ghen. den oosterackere aen den hoevere west het 
hamelgatstraetien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 268v; landt op boxlaer s het amelgatstraetken w de 
houversche dreve, 1656, Coh. Affdreft, fo. 13. 
 
HAMERGAT: lant int hamergat oost Baeselstraetken suyt t’hamergat, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v 
 
HAMERS: jnde hamers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 101v. 
 
HAMKOUTER <E3>: up ham cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75v; an ham cautere, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 82; up ham cautere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94; 
up ham cautere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 123; in ham cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. 
SAG R. 28, fo. 128; aen hamcauter, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 36v; op hamcautere, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 37v, 38, 39, 39v, 40, 40v, 70v, 71, 71v, 72, 73, 74, 76; op staecte, opt 
waelvelt by hamcautre achter de kercke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102v; 800R lants in 2 
perceelen deen aen dander ghenaempt maesschalcks acker geleghen op hamcauter west straetkin naer 
de groote gracht gaende, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 46; een meersch by de wercstede ghen. de 
roost west hamcoutere, 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo. 253v; lant op hamcautere gheh. den 
weergracht, 1610, Staet van Goed (Boek 3), fo. 75v; lant 2 ghemeten up hamcauter oost het 
erfstraetken, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 316; zaeylandt op hamcautere gen. den weergracht, 
1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 111v; meersch aen hamcautere oost de durme, 1656, Coh. Staeckte, 
fo. 18v; land op hamcautere oost den heylich gheest meulenberch, 1656, Coh. Afdreft, fo. 126v; 
meersch aen hamcautere oost de durme suyt den peystermeersch, 1656, Coh. Everslaer, fo. 100 v;  
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lant op hamcauter oost de peerdemeulen [260R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 66; 
hofstedeken op hamcauter west de perdemeulen [70R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo.132 
 
HAPSCHO(O)T(EN): jnden hapschoot, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 107; lant, groenstraete, 
gen. de abschooten [1 bunder], 1640, Staet van Goed (Boek 10), fo. 177v. 
 
HAZEKE: lant in de braembesien op lokeren gen. het haeseken [200 R], 1646, Staet van Goed (Boek 
15), fo. 332 
 
HAZELARENAKKER: lant geh. den hazeleere ackere oost en noort de strate [3 ghemeten], 1604, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 176; lant, op den houvere gen. den haeselaeren ackers oost de dreve van 
den hooch bailluy, 1637, Staet van Goed (Boek 9), fo. 61v; land, gen. den haeseleren acker [1 bunder], 
1637, Staet van Goed (Boek 10), fo. 105v; landt inde haseleeren acker oost de straete, 1656, Coh. 
Roosen, fo. 108. 
 
HAZESTRAATJE: jn thase straetken, 1571, Coh. 10e Lok. SAG R. 28, fo. 100v. 
 
HEEBERG: up heeberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 77v; bij heetberch, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 95v; an heeberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98; aent heeberch, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 22, 103v; in heeberch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 126, 127; 
aende heeberch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127v; meersch aen heeberch oost s’ papenbosch, 
1656, Coh. Dorp, fo. 78.  
 
HEEMANSAKKER: land gen. den heemansackere oost het daststraetken [400R.], 1633, Staet van 
Goed (Boek 8), fo. 34v. 
 
HEERBERG: een stick landts gen. den prixbeerch noort den heerwech oost het straetken om naer 
heerberch te gaene, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222. 
 
HEERBROEK: jn derbrouck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v. 
 
HEERBRUG (brug) <E4/1>: van der herbrugghen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 31 bis; over 
de herbrugghe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 88; by den herbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 54v, 100v, 108v; aen de herbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 93, 102, 
109v, 110, 124; over de herbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 98, 107, 108, 109; 2 
percelen meersch ghen. de rupelmondekens over de heerbrugghe noort de durme, 1599, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 14v; een behuysde hofstede, omtrent de heerbrugghe ghen. den helm oost de 
straete zuut den heerwech, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 104; meersch, by der heerbrugghen, 
gen. het hertgen, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 76; een meersch over dheerbrugghe gen. het 
schricxken, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 192; meersch over dheerbrugghe gen. het schriexken 
suyt den hert, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 493v; een bosselke met een dreve, over 
dheerbrugghe, aan de auwe dreve gen. den jalschaert [300R],1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 103, 
108v; meersch aen de heerbrugghe gen. den aert oost de durm, noort den briel, 1646, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 102v; lant tusschen de heerbrugghe en de h.geestmeulen, 1646, Staet van Goed (Boek 
14), fo. 103; zaeylandt omtrent de herbrughen gen. lievensackere oost de strate, 1647, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 96; meersch over dheerbrugge suyt den hert, 1656, Coh. Hillaer, fo. 51, 62; land bij de 
heerbruge gen. de hullen west de durme, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 100, 120v; meersch 
over de heerbrugghe suyt: den hert, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 141; meersch gheheeten 
den briel bij de heerbrugghe noort den heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 161v, 167v; 
meersch over de heerbrugghe west den hert, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 171v. 
 
HEERBRUGGE (wijk) <E4>: ter herbrugghen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 67v; damgoet 
ter herbrugghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 131v; een hofstede, ter heerbrugghen, gen. de 
fonteyne noirt de strate, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 250v; saylandt, wyck herbrugghen, gen. 
popsacker n. den waterganck, 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 272v; een meersch ter herbrugge 
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oost de durme noort den briel, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 36; lants ter heerbrugghen ghen. 
de hullen west de durme, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 171v. 
 
HEERLANDSTRAAT <G2>: in de herlandstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 130v. 
 
HEERLIJKHEID VAN DRONGEN: land, op de heerlijkheid van dronghene, gen. stalens ackere suyt 
de herrewech, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 362v. 
 
HEERSTRAAT: aen de herstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 130v; lant ghen. de 
meulenberg up tnaestvelt zuut tsheerenstrate, 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 11v; een cleen ghem. 
gelegen aende groenstrate gen. schootmans hofstede oost sheerenstrate, 1587, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 129v; een stuck gen. de bercacker oost sheerenstrate zuyt de molsberghen, 1587, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 132v; stuck lants geheeten den cruusacker zuut liggende tpopstraetke oost en noort 
sheerenstraete, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 189; lant ghen. squatersackere geleghen te puttenen 
west sheerenstrate suyt tpopstraetke, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; lant ghen. den eveschoot 
zuyt tsheerenstraete, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 221; landt gen. de haeghe zuyt sheerenstraete, 
1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222; lants op staecte cauter oost den crommen acker zuyt 
sheerenstraete, 1589, Staet van Goed (Boek 1), fo. 226; een hofstede opt staecte genaemt de doorne 
noort sheerenstraete, 1593, Staet van Goed (Boek 1), fo. 272; twee ghemeten lants a/d wynckelbeke 
oost tcleen leen west sheerenstrate, 1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 296; een hofstede op boxelaer 
oost sheerenstrate west de vierschaeracker, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 304;  lant op boxlaer 
ghen. dinghelandt west sheerenstrate, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 330; lant inde nieupoorte 
geheeten de vrauwen heye oost mevr. van nieuwenbossche noort sheerenstraete, 1598, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 346v; een plantschoen bosschelken geh. den hunckaert noort sheerenstraete, 1598, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 358; lant op boxelaer ghen. den pat noort ’s heerenstraete, 1603, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 110v; lant ghen. den voordenacker west ‘sheerenstrate noirt een straetken, 1603, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 148; een stuc klant ghen. het bogaerdeken Brandemans hofstede ende het 
gheystackerken oost den ghelentacker noort sheerenstrate, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58; lant 
ghen. den beyssaert oost sheerenstraete, 1607, Staet van Goed (Boek 2), fo. 386; zaeylant ghen. de 
aude hofstede oost sheerenstrate, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 8; een hofstede gen. den 
muelenberch zuyt west sheerenstrate noirt sconincx straetken, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 64v; 
lant ghen. gheluecken stick west sheerenstrate oost het leentken, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
113; een hofstede op boxelaer gen. het spoelken west sheerenstrate, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
125; lant gen. grietkens bosch oost sheerenstrate belast met 3 grooten ’s jaers kerckenrente van 
calcken [een bunder], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 261; hofstede op staecte met de 
boeckmuelen zuut sheerenstraete, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 316; lant gen. den zisslach oost 
en zuyt sheerenstrate, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 360v; lant, te boeschoote gen. de leyslanden 
oost tclooster ter haghen zuut sheerenstraete, 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v; een hofstede te 
boeschoote, woonhuys schuere en stal gen. callebauwens zuut tclooster van ter haghen west en noort 
sheerenstraete, 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v; een half ghemet lant gen. het sluysken oost 
sheerenstrate, 1617, Staet van Goed (Boek 4), fo. 6v; landt zuyt sheerenstraete noort de audenbosch 
lee, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68; landt ghen. den kerrebroeckackere noort sheerenstraete, 
1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 69; land op boxelaer ghen. tstockelaer west sheerenstraete, 1619, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 82; saeylant gen. den vispoelbosch oost sheerenstrate, 1622, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 161v; lant gen. daustede suyt sheerenstrate, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
242; een stick ghen. brandemansheye noirt sheerenstrate, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44; lant, 
ghen. onghenaerts acker noirt sheerenstraete, 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 97v; lant op de 
puttenen gen. de gastenackers zuyt sheerenstrate noort den heerwech, 1626, Staet van Goed (Boek 6), 
fo. 58v; zaeylant gen. de strecken met den achtersten hysputte noirt sheerenstraete zuyt den 
waterganck, 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 103v; hofstede opt zepe west dhulsdonckstraetken 
noort sheerenstrate, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; lant en meersch bij de steenbrugghe oost 
het h. geeststraetken met den h. geestmeersch zuyt sheerenstrate noort den winterdonck, 1628, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 155; landt op boxelaer gen. den pat noirt sheerenstrate, 1628, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 155v;  lant op het naestvelt gen. het curt seepken zuyt sheerenstrate, 1629, Staet van 
Goed (Boek 6), fo. 234v; lant gen. den schuerackere zuut sheerenstrate, 1629, Staet van Goed (Boek 
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6), fo. 235; lant in de cruysacker ghen. den cruysacker west sheerenstrate, 1629, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 261v; zaeylant gen. den putten ackere west sheerenstrate, 1631, Staet van Goed (Boek 7), 
fo. 37v; lant gen. den heyntkensacker oost sheerenstraete, 1632, Staet van Goed (Boek 7), fo. 86v; lant 
liggende aen troststraetken oost roist west sheerenstrate noort de roistsrede, 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 81v; lant gelegen op scherputte gen. de cleemputten oost sheerenstrate zuyt den voorn. 
putte, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v; landt beplant met eecken plansoen gen. den spriet noort 
sheerenstrate, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 94; een hofstede op hillaer met eenen boocmeulen, 
brouwerye met alle den alm n sheerenstraete, 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 137; lant gen. den 
calaingie acker n. sheerenstraete, 1635, Staet van Goed (Boek 9), fo.  65; lant gen. den beckacker oost 
sheerenstrate, 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 181; lant op Boxelaer gen. den pat tegenover het 
donckstraetken n. sheerenstrate, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133v; lant gen. scheldekens stee 
suyt sheerenstraete, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 132v; lant op ’t Beversche gen. raeckelinck 
zuyt sheerenstraete, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133; lant op Boxelaer gen. het stockelaer west 
sheerenstrate, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133; zaeylant gen. het beycam n. sheerenstraete, 
1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 146; stuck lant gen. het bogaerdeken n. sheerenstraete, 1642, Staet 
van Goed (Boek 12), fo. 54; saylants gen. Dooremans hackere n. sheerenstraete, 1641, Staet van Goed 
(Boek 11) , fo. 227v; lant gen. het calverackerken s. sheerenstrate, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 
24v; land tenden everslaer gen. de martensackere w. ‘sheerenstraete, 1646, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 13v; land gen. het pachgoet n. sheerenstraete, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 245; lant gen. 
den vispoel oost sheerenstraete, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 191; lant aen het heyende gen. de 
dreve west sheerenstraete, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 192; zaeylant ghen. de bollewercken o. 
sheerenstraete, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 505v; zaeylants ghen. brouwersackere n. 
sheerenstraete, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 507; land gen. het boegaerdeken o. sheerenstraete, 
1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 133v; zaeyland gen. den scherpenacker z. sheerenstrate, 1651, 
Staet van Goed (Boek 18), fo. 247; landt thenden everslaer gen. den eeckelputte s. sheeren straete, w. 
den eeckelputte,1652, Staet van Goed (Boek 19), fo. 15; landt gen. den eemansackere o. het 
aststraetken,s. sheeren straete, 1653, Staet van goed (Boek 19),fo 121; land gen. het roestien s. 
sheerenstraete, n.de roost, 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 231; landt gen. neelkens ackere s. 
sheerenstraete, 1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 323; landt gen. de streeke suyt ende noort 
sheerenstraete, west: dlammeken, 1656, Coh. Staeckte, fo. 49, 155v; een hofstede genaemt 
dlammeken suyt tsheerenstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 49; landt oost dlammeken s+w 
sheerenstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 49v; landt ghen. de leenen suyt sheerstraete, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 239v; land op sepe, gen. den scherpenacker s. sheerenstraete, 1657, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 259; Saeyland, Roosen, gen. het walleken o. sheerenstraete, 1658, Staet van Goed (Boek 21), 
fo. 324v; lant gen. den cantermans / cautermans acker s. sheerenstraete, 1658, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 380v. 
 
HEERWEG: up den herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 28; aen den herwech, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 32, 33v, 34, 35v, 39, 41v, 70v, 114, 115v, 116, 116v, 117, 118, 133v, 143v; 
by den herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 117v; Jan Bauwens huert van gillis Saman een 
taverne ghenaempt den kersmaekere aen den herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28; aen de 
heestraet ende aenden herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28; een bunder lants in 3 percheelen 
gelegen voir mespelberch oost tleenstraetken noirt den heerwech, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
99v; een stick landts gen. den prixbeerch noort den heerwech oost het straetken om naer heerberch te 
gaene, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222; den putacker op de puttenen noort den heerwegh, 1596, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 293; een behuysde hofstede, omtrent de heerbrugghe ghen. den helm oost 
de straete zuut den heerwech, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 104; 2 ghemeten ghen. den oliackere 
oost de beke zuut den heerwech, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 152; zaeylant gheh. den putacker 
noort den heerwech, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 131; land gheh. het Rollecot noort den 
heerwech, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 172; lant, Lokeren, gen. de voorste stoeldie noort den 
heerwech, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 46; lant, wijck Roosen, ghen. de heye noirt den 
heerwech, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 49v; zaeylant gen. den clips zuyt den herwech, 1622, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 211; meersch gen. twielputken noort den heerwech, 1622, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 250v; lant gen. caluwensackere noort den heerwech, 1626, Staet van Goed (Boek 
6), fo. 1; lant op de puttenen gen. de gastenackers zuyt sheerenstrate noort den heerwech, 1626, Staet 
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van Goed (Boek 6), fo. 58v; lant, bergendriesch, gen. de leckervelde suyt den heerwech, 1629, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 242v; lant gen. den briessenackere aenden herewech op Lokeren, 1633, Staet 
van Goed (Boek 8), fo. 24v; capbosch ende jonck plantsoen gen. de warande n. de heerwech, 1636, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 218; lant gen. den lindenacker n. den heerwech, 1637, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 68v; saylant en bosch, neffens den herwech, bij den cop, gen. de waerande, met de dreve, 
1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 12v; een hofstede, gen. den cop n. den herwech, 1646, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 57v; land, op de heerlijkheid van dronghene, gen. stalens ackere suyt de 
herrewech, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 362v; een woonhuys gen. de swaene n. den herwech, 
1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 272; lant gen. den grooten dronghen acker s. den heirwech, 1656, 
Staet van goed (Boek 20), fo. 261; een hofstede ghen. den meulenberch groot metten bogaert: oost 
lokerbeke suyt den heerwech, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 13; lant in de cruysacker west den heerwech, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 27v; lant ghen. den rijwech oost den heerwech west t’backerstr., 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 40; lants ghen. de groote stucken aen de berghen suyt den heerwech, 1656, Coh. Dorp, fo. 
57, 77v; lant suyt t’popstraetken noort den herwech, 1656, Coh. Dorp, fo. 57v; landt aen den cop s. 
den heerwech w. den bergendries, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 34; lant in de clips suyt den 
heerwech, 1656, Coh. Roosen, fo. 1v; lant ghen. t hoochackerken oost en west t pachtgoet noort den 
heerwech, 1656, Coh. Roosen, fo. 46; lant genaemt den meulenberch suyt den heerwech oost de 
straete, 1656, Coh. Roosen, fo. 76; lant ghen.“veldemanshofstede” s. den herwech, 1656, Coh. Roosen, 
fo. 107; landt ghen. de veldemans hofstede suyt den herweg, 1656, Coh. Afdreft, fo. 215v; een 
hofstede ghen. de keesmaeckers noort den heerwech, 1656, Coh. Afdreft, fo. 143v; lant gen. de biesen 
in t drongengoet suyt den heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 7v; land gen. de 
wolfsackers noort den heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 146v; hofstede gen. den 
kersmaecker. n. den heerweg, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 31; meersch gheheeten den briel 
bij de heerbrugghe noort den heerwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 161v., fo.167v; lant 
aen mespelberch oost t straetken noort den herwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 173; 
landt gen. het roestien oost de beke, suyt den herwech, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 92v; land 
gen. den croomen acker n. den herwech, w. het dreefken, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 178v; 
landt gen. het puttien n. den herwech, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo .416 
 
HEIAKKERBOS: landt ghen. den heyackerbosch [800R., 2 delen], 1656, Coh. Staeckte, fo. 96v. 
 
HEIAKKER 1 (Naastveld): lant, gen. den heyackere [1 gemet], 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 
242.  
 
HEIAKKER 2 (Daknammolen): sayland op lokeren omtrent daknammeulen gen. den heeacker, 1658, 
Staet van Goed (Boek 21), fo.376 
 
HEIAKKER 3 (?): lant aen het heyken gen. de yackere [500 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo 
193v. 
 
HEIAKKERS <A5/3>: jnde heijackers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 88; ;  in de heyackers, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 109; een stuck lants aen de heyackers noort het verloren heyken, 
1592, Staet van Goed (Boek 1), fo.  254; Eerst een stic lants ghen. het sticxken tusschen de bosschen, 
o den helsbosch die in pachte heeft Jooris van Lare, z de kerrebroucken, w den bosch die in pachte 
heeft Laureins Aelman, n Jacob Haghens met de heyackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
4; item noch 2 sticken ghen. de heyackers, o ende n de heye, z den helsbosch, w den zelven Jacon 
Haghens over het zelve clooster, groot 3 ghem. 110r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4. 
 
HEI(D)E 1 (Oudenbos) <A5/4>: item noch 2 sticken ghen. de heyackers, o ende n de heye, z den 
helsbosch, w den zelven Jacon Haghens over het zelve clooster, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 4; item noch 2 sticken lants ghen. de beec ackers, o de beke, z de nieulanden, w de heye, n de 
cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.4; item noch 2 sticken lants ghen. de 
nieulanden, o de achterste nieulanden, z de kerrebroucken, w Jooris van Lare met den helsbosch, n de 
heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; Jooris van Lare heeft in pachte 5 sticken lants ghen. 
den helsbosch, o Jacob Haghens met de nieulanden, z de kerrebroucken, w den zelven Jacon Haghens, 
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n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; item noch een stic lants ghen. den nieuwen 
heyacker teghenover de smesse, o de heye, z het ghebruuc van Jacob Haghens, w ende n de strate, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Pieter van Petghem fs Willems haudt in pachte een stic 
lants ghen. de heye, o en z Laureyns Slabbaert, w Adriaen Aelman met zyn eerfven, n de strate, groot 
3 ghem. 82r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Jooris van Lare haudt in pachte een partie 
lants ghen. den helsbosch gheleghen in 5 sticken, o Jacob Haghens met de nieu landen, z de 
kerrebroucken, w Jacob Haghens met het cloostergoet, n de heye, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 17; Eerst een slachbosken ghen. het cloosterbosken, o Jan Onghena met zyn 
eerfve, z de kerrebroucken, w de nieulanden, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; 
land oost de venne west de heye noort tgoet van nieuwenbossche, 1656, Coh. Afdreft, fo. 310. 
 
HEI(D)E 2 (Staakte) <C3>: een stuck lants, geleghen voir de keldeneers gen. de heye zuut straetken, 
1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; lant gen. de heye suyt het heystraetken [800R.], 1616, Staet 
van Goed (Boek 3), fo. 316; landt gen. de heye suyt de heyestraete [350R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 
61. 
 
HEI(D)E 3 (Rozen) < G4/2>: lant, wijck Roosen, ghen. de heye noirt den heerwech [1 bunder], 1609, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 49v. 
 
HEI(D)E 4 (Naastveld) <E6>: aen de heye, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 91v, 94, 100; op de 
heye, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 98v; lant op dheye oost dannotatiegoet noort de straete, 
1656, Coh. Eyende, fo. 77v. 
 
HEI(D)E 5 (?): ande heijde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v; up de heije, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 83; up de heijde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89. 
 
HEIENDE <C5>: aent heyende, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 144v; een stuck lants gen. den 
langhen acker aent heyende, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; een stuck lants gen. den 
slanghenacker op’t heyende bijden langhen acker; 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; zaeylandt 
opt heyende gen. den voshol, 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 137; lant aen het heyende gen. de 
dreve west sheerenstraete, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 192; lant opt heyende gen. de dreve, 
1650, Staet van Goed (Boek 17), fo. 1; landt op theyende gen. den gheystacker/gystacker, 1653, Staet 
van Goed (Boek 19),fo. 240; land op theyende gen. de grooten wees o. de valsche donck, 1654, Staet 
van Goed (Boek 19), fo. 267v; lant heyende gen. den bos [500 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 
227v; lant op heyende gen. den langhen acker, 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 227v; lant 
gheweest hebbende slachbosch gelegen op het heyende/hillaer/ghenaemt de belderaeken, 1656, Coh. 
Eyende, fo. 104, 105. 
 
HEIKE 1 (Everslaar): theijken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; aent heykin, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 82; land gheheeten theyken op everslaer [550R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 235v. 
 
HEIKE 2 (Maasbossen): een crapken lants ghen. t heyken in de maesbosschen [75R.], 1601, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 76; land op boxelaer ghen. theyken oost het maesboschstraetken, 1619, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 115. 
 
HEIKE 3 (Lokeren noord): lant aen het heyken gen. de yackere, 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo 
193v. 
 
HEIKE 4 (Rozen) <G4/3>: lant gen. het heyken [1 gemet], 1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 180v. 
 
HEIKES 1 (Oudenbos) <A6/1>: Item 7 sticken lants ghen. de heykens, o de hoors van Jacob Bauwins 
met haerlieder eerfve, z Joos Scaepdriver, w de strate van Calken, n de kerrebroucken, groot 18 ghem. 
25r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; item noch 8 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o 
de kerrebroucken van Jacob Haghens, z de heykens, w de kerrebroucken die in pachte haudt Ghys 
Roegiers, n den helsbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; Ghysel Rogiers heeft in 
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pachte dese naervolghende partie lands ende is gheheeten de kerrebroucken, o de kerrebroucken van 
Anth. De Brauwere, z de heykens, w Joos van Keerchove met de kerrebroucken, n den helsbosch, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; de heykens west de straete [300 R. uit 6 bunders], 1656, 
Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 116; land gen. elssens ackere aen den heerwech, 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 326 
 
HEIKES 2 (Staakte): 200R. lant geheeten de heykens opt Staecte, 1599, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
52; 2 sticken lants gen. de heykens noirt t heystraetken [2 ghem. en half], 1625, Staet van Goed (Boek 
5), fo. 124v; 
 
HEILANDEKE: mersch gen. theylandeken liggende rond daudurme [50 R], 1658, Staet van Goed 
(Boek 21), fo. 381v. 
 
HEILIGE GEESTBOS: een stuck lants genaemt den heligheestbosch noirt de helighen gheest van 
Lokeren, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 132v; land op hillaer ghen. den Raeptuyn west theliche 
gheest bosschelken van Lokeren, 1602, Staet van Goed (Boek 2), fo. 94. 
 
HEILIGE GEESTDREEF: landt Hillaer gen. den raecktinck w. de h.gheest dreve, 1653, Staet van 
Goed (Boek 19), fo. 2; lant op hillaer suyt d’h. gheestdreve, 1656, Coh. Hillaer, fo. 50v. 
 
HEILIGE GEESTMEERS: lant en meersch bij de steenbrugghe oost het h. geeststraetken met den h. 
geestmeersch zuyt sheerenstrate noort den winterdonck, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 155. 
 
HEILIGE GEESTMOLEN <E3/1>: voor den helegheest muelen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
117; by de helegheest muelene, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 166; lant tusschen de 
heerbrugghe en de h.geestmeulen, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 103 
 
HEILIGE GEESTMOLENBERG <E3/1>: land op hamcautere oost den heylich gheest meulenberch, 
1656, Coh. Afdreft, fo. 126v. 
 
HEILIGE GEESTPUT: een stick gen. den crommenacker zuyt den h. gheestputte noort het h. 
gheeststraetken, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44. 
 
HEILIGE GEESTSTRAATJE: een stick gen. den crommenacker zuyt den h. gheestputte noort het h. 
gheeststraetken, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44; lant en meersch bij de steenbrugghe oost het h. 
geeststraetken met den h. geestmeersch zuyt sheerenstrate noort den winterdonck, 1628, Staet van 
Goed (Boek 6), fo. 155. 
 
HEILIGE GEEST VAN LOKEREN: een stuck lants genaemt den heligheestbosch noirt de helighen 
gheest van Lokeren, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 132v; lant by den durppe gen. de brauwerye 
oost de slachmeulen van jacques tack suyt den h. gheest van Lokeren, 1633, Staet van Goed (Boek 8), 
fo. 61. 
 
HEINTJESAKKER: lant gen. den heyntkensacker oost sheerenstraete [450R.], 1632, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 86v. 
 
HEIPUT 1 (Staakte): bijden heijpit, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 87; landt oost den heyputte 
met de straete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 102. 
 
HEISTRAAT 1 (Oudenbos): de nieuwe dreve commende an de heystrate is groot 135r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
HEISTRAAT 2 (Staakte) <C4>: landt gen. de heye suyt de heyestraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 61. 
 
HEISTRAAT 4 (?): aen de heestraet ende aenden herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124v. 
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HEISTRAATJE 1 (Staakte) <C4>: lant gen. den gheesseleer gelegen voor den berch west 
theystraetken, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 326; lant gen. de heye suyt het heystraetken, 1616, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 316; 2 sticken lants gen. de heykens noirt t heystraetken, 1625, Staet van 
Goed (Boek 5), fo. 124v; land in de keldeneers gen. de langhe heye s. t heystraetien, n. de groote heye 
[700 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 385v; landts in dwaelvelt suyt het heystraetken, 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 63, 81. 
 
HEISTRAATJE 2 (Naastveld) <E6>: lant op tnaestvelt, gen. den eecschoot weegt uit langs het 
heystraetken, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 246; ’t heystraetken opt naestvelt, 1656, Coh. Dorp, 
fo. 13v, 128. 
 
HEISTUK: 400R. lants genaemt het heystuck, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 103. 
 
HEISTUKKEN <A5/5>: item noch 3 sticken lants o de heysticken, z het gebruuc van Laureins 
Aelman, w de muellestrate, n den nieuwen heyacker die in pachte haudt Adr. Aelman, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 4. 
 
HEKAKKER: lant opt naestvelt gen. den heckacker [een bunder], 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
234v. 
 
HEKKEN: aent hecken, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 58; aent hecken van den cautere op 
staecte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 22v. 
 
HEKSTUK: theckstick, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 125; opt heckstick, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 121, 121v, 161.  
 
HELM: een behuysde hofstede, omtrent de heerbrugghe ghen. den helm oost de straete zuut den 
heerwech [254R.], 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 104. 
 
HEMELRIJK <E3/2>: zaeylant gen. hemelryck n. het straetken [800R.], 1634, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 93v. 
 
HEMELRIJK (wijk) <E3/2>: lant op de wyck van hemelryck gen. het gentenaesackerken, 1647, Staet 
van Goed (Boek 15), fo. 234 
 
HEMERIK <E3/2>: een behuusde hofstede gen. hemerick west de straete [80R.], 1615, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 276. 
 
HERT: meersch over dheerbrugghe gen. het schriexken suyt den hert, 1643, Staet van Goed (Boek 13), 
fo. 493v; meersch oost den hert, 1656, Coh. Hillaer, fo. 27, 65v; meersch over dheerbrugge suyt den 
hert, 1656, Coh. Hillaer, fo. 51, 62; meersch ghen. den hert [800R. in 2 delen], 1656, Coh. Staeckte, fo. 
4v; land suyt de wolfkam noort de hert, 1656, Coh. Afdreft, fo. 38; meersch ghen. den hert, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 3v; meersch over de heerbrugghe suyt: den hert [289R.], 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 141; meersch over de heerbrugghe west den hert, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, 
fo. 171v. 
 
HERTAKKERKE: zaeylant geheeten hertackerken [een ghemet], 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
342. 
 
HERTJE: marsch ghen. thertken [een ghemet], , Staet van Goed (Boek 2), fo. 268v; meersch, by der 
heerbrugghen, gen. het hertgen [1 gemet], 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 76. 
 
HEUVEL: lant en meersch over lokerhautbrugghe gen. den heuvel s. d’aude durme [3 gemeten], 1658, 
Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v. 
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HEUVELMEERS: meersch gen. den heuvelmeersch west de durme [400R.], 1630, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 5. 
 
HIESVELD: an thiesvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115. 
 
HILLAAR <D5>: up hillaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 10v, 13, 72v; op hillaer, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 14, 14v, 16v, 17, 17v, 18, 58v, 62v, 90, 90v, 93v, 94, 95, 95v, 96; een 
thiende ghenaempt den boschul, op Hillaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28; land op hillaer ghen. 
den Raeptuyn west theliche gheest bosschelken van Lokeren, 1602, Staet van Goed (Boek 2), fo. 94; 
lant op hillaer ghen. het warregaeren, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68; lant op hillaer ghen. den 
verloren kost, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 200v; lant op hillaer ghen. den verloren cost op de 
beke, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 201; een hofstede op hillaer met eenen boocmeulen, 
brouwerye met alle den alm n sheerenstraete, 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 137; lant, op hillaer 
gen. het gemet, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 228; lant, op hillaer gen. het geerken, 1647, Staet 
van Goed (Boek 14), fo. 324v; landt op hyllaer gen. de borrent, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 
183; lant op hillaer gen. het brantschoot, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo 312; landt Hillaer gen. 
den raecktinck w. de h.gheest dreve, 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 2; lant achter d’hofstede op 
hillaer gen. het hulleken 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 76v; lant op hillaer oost de damstraete, 
1656, Coh. Dorp, fo. 38; lants op hillaer ghen. het warregaeren, 1656, Coh. Dorp, fo. 75; lant ghen. 
streepken op hillaer suyt het werregaeren, 1656, Coh. Hillaer, fo.34; een hofstedeken op hillaer ghen. 
het werregaeren suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 37; lant op hillaer op t warregaren suyt de 
straete, 1656, Coh. Hillaer, fo.50v; lant op hillaer 2 ghem. suyt het warregaeren, 1656, Coh. Hillaer, fo. 
95; lant op hillaer suyt d’h. gheestdreve, 1656, Coh. Hillaer, fo. 50v; lant op hillaer west liscens bosch, 
1656, Coh. Hillaer, fo. 51; een hofstede op hillaer acht. dhofstede michiel versypt n. de straete mette 
bockmeulen, 1656, Coh. Hillaer, fo. 57; hofstedeken op hillaer suyt ende west: het damstraetken, 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 20; lant op hillaer oost het damstraetken, 1656, Coh. Hillaer, fo. 47; hofstede op 
hillaer suyt de straete west damstraetken, 1656, Coh. Hillaer, fo. 65; hofstede op hillaer oost het 
damstraetken suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 73, 73v; lants op hillaer, daer de meulen opstaet 
noort de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 101; lant op hillaer suyt het werregaeren, 1656, Coh. Naestvelt, 
fo. 51; lant gheweest hebbende slachbosch gelegen op het heyende/hillaer/ghenaemt de belderaeken, 
1656, Coh. Eyende, fo. 104, 105; landt op hillaer int vlaschedonck, 1656, Coh. Staeckte, fo. 23; idem 
op hillaer in valschedonck, 1656, Coh. Staeckte, fo. 44. 
  
HILLAARKOUTER: op hillaer cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 143. 
 
HILLAARSTRAAT <D5-E5>: an hillaer strate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 77v; lant 
gheheeten de cauteracker noort de hillaerstraete, 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 25v; hofstede gen. 
de roncke n. de hillaerstraete, 1631, Staet van Goed (Boek 7), losse bladen;  
 
HOEK 1 (complex, Rozen): jnden houck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 106v; in den houck, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 82v, 83v, 134v, 136, 139v; by den houck, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 134; inden houck ontrent de molsbergen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136; een 
sticxken lants ghen. het durmackerken, in den houck zuut de durme west de hille van goiris van 
hollewynckel, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58; lant in den houck op den houver gen. het 
achterste durmackerken, 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 70; lant ghen. den houck in den winckel 
[540R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 139; 2 parcheelen bosch neffens tvoorstaende [capbosch oost 
d’eeckhautstraete en suyt de dreve aen dlant pieter yden in houck aen d’eeckhaut] west ende noort de 
dreve comende van hoever naer den meerschkant naer de molsberghen, 1656, Coh. Roosen, fo. 109. 
HOEK 2 (perceel): meersch int mosbroeck gen. den hoeck, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo 443.  
 
HOEKAKKER: de houckacker, 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246v. 
 
HOEKHEET <B3-B4>: jnt houckeedt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 71v; jnt houckeet, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 83v; int houckheet, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 24v, 25, 27, 
31, 87, 96v, 102v, 103v, 196, 108v, 109, 109v, 119, 138v; lant int houckeet gen. het lanckstuck, 1643, 
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Staet van Goed (Boek 13), fo. 250; lant, in’t houckeet gen. het strepackerken, 1643, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 250v; lant gen. de brake int houckheet, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 52v; landt 
gen. thouckeet [1 gemeten], 1653, Staet van Goed (Boek19), fo. 136v; lant int houckeet west de 
blaubuycken, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 1; lant bosch gheweest int houckeet, 1656, 
Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 2; opgaende eeckbosch int houckeet suyt scheerenstraete, 1656, 
Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 2; lant int houckeet, ghen den blauwbuyck, 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 10v;  
 
HOEKHEETSTRAAT <C4>: lant gen. de beckacker s. ‘touckheetstraeten, 1647, Staet van Goed 
(Boek 15), fo. 107v. 
 
HOEKMANSAKKERKE: lant ghen. hoeckmans ackerken [300R.], 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 
65. 
 
HOEKSTRAAT <A2>: jnde houcstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 122; aen de 
houchstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 154; lant in de houckstraete gen t broucxken, 1633, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 27; lant in de houckstraete gen. de dijckackere west de houckstraete, 
1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 27. 
 
HOEKSTUK: lant gen. het houcstuk oost en noort het cauterstraetken [350R.], 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 93. 
 
HOFLAND: vanden wijcq van thoflandt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 45; bij thoflandt, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 72; aen dhoflant, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 56v; by 
thoflant, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 59v, 141. 
 
HOFSTE(DE)KEN <G4/4>: lant gen. het hofsteken zuyt de carrestrate [200R.], 1631, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 14v. 
 
HOFSTUK: up thofstick, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 109; opt hofstick, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 59, 136v, 143; aen thofstick, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 61. 
 
HOF TER LINDEN: thof der linden op de heerlicheyt van cockelberghe, 1639, Staet van Goed (Boek 
10), fo. 322. 
 
HOGE AKKER 1 (Oudenbos) <B5/18>: item noch een stic lants ghen. den dreef acker, o de dreve 
ofte strate, z de pieter petits ackere, w den putackere, n den hooghen ackere die in pachte heeft de we 
Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item een stic lants ghen. den 
crayenacker ende het bunder samen ghemeten, o den hooghen acker die in pachte heeft de we 

Laureyns de Gheest, z den halfven acker, w het lanc ackerken, n de voorn. we met de nieu ackers, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. den dreef acker met noch een 
stic lants op de west zyde gheleghen en is tesamen ghemeten, o de dreve, z den hooghen acker, w de 
nieu ackers, n de leede strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item noch een stic lants 
ghen. den hooghen acker, o de dreve, z Symoen de Box dreefacker, groot 6 ghem. 130r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
 
HOGE AKKER 2 (Everslaar, Heiende): lant gen. den hooghenackere [200R.], 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 151; zaeyland ghen. den hooghen acker z. het sturterakestraetken [2 gemeten], 1651, 
Staet van Goed (Boek 18), fo. 247v. 
 
HOGE AKKER 3 (besloten in de durme): land gen. den hoogenacker [227R.], 1639, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 133v. 
 
HOGE AKKER(S) <C5/4>: item noch 4 sticken lants ghen. de neer borrent, o Pieter van Peteghem 
ende Gillis Onghena met haerlieder eerfven, z de hooghe ackers, w het straetken, n de leede, 1617, 
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Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch 2 sticken lants ghen. de hooghe ackers, o Pieter van 
Petghem ende Cornelis de Vlieghere met haerlieder eerfve, z de cleen ackerkens in lodders houc, w de 
strate, n de neer borrent, groot 8 ghem. 148r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch 5 
sticken lants ghen. de clein ackers ghelegen in lodders houc, o Cornelis de Vlieghere met zyn eerfve, z 
het gebruuc van Laureyns de Gheest, w de strate, n de hooghe ackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6; lant, ghen. de nerebormt (pacht v mevr. v. nieuwenbossche) noord de leeds 
(suyt de hooghe ackers), 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 59; lant genamt de hoogheackers  
in de loddershouck noort de nerebormt [6 gemeten 200 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 
59; lant ghen. den hooghen acker [5 ghemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 125, 138; 
lant gh. den hooghen acker in de loddershouck noort de nerebormt [6 gem. 200 R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 147.  
 
HOGE BALJUW: lant, op den houvere gen. den haeselaeren ackers oost de dreve van den hooch 
bailluy, 1637, Staet van Goed (Boek 9), fo. 61v. 
 
HOGE HEERWEG <H3>: aen den hooghen herwech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 133; 3 
ghemete (neffens de hooghen herwech) ghen. de haespoel, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 133. 
 
HOGE HOUW: jnden hooghen hau, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 81v; in den hooghen hau, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 10. 
 
HOGE HULSDONK: in den hooge hulsdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 100v; landt gen. 
d’hoochhulsdonck [350R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; zaeyland gen. de hooghe 
hulsdonck [1 ghemeten], 1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 381 
 
HOLBROEK: jn dolbrouck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 114v. 
 
HOLLANDER: land gen. den hollander [1 gemet], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 180v; lant in de 
braembesien gen. de Hollander [2 gemeten], 1653,  Staet van Goed (Boek 19), fo. 146v. 
 
HOLLE WEG <E3>: lant in den hollewech belast met een kerckweghele, 1614, Staet van Goed (Boek 
3), fo. 217. 
 
HONDSDRIES: een stuck zaeylants ghen. shonts driesch in de keldeneers [een ghemet], 1592, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 252, 254v. 
 
HONDSHUL: anden hondtshul, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 83; bijden honshul, 1571, Coh. 
10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 87; lant, op staecte, gen. den honshul zuyt den honshulmeulen [400R.], 
1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 39v. 
 
HONDSHULMOLEN: lant, op staecte, gen. den honshul zuyt den honshulmeulen, 1643, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 39v. 
 
HONDSPUT: lant, op staecte, gen. den hontsput oost de straete noort de straete [700R.], 1642, Staet 
van Goed (Boek 12), fo. 289v. 
 
HOOG AKKERKE 1 (Rozen): lant ghen. t hoochackerken oost en west t pachtgoed noort den 
heerwech [350R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 46. 
 
HOOG AKKERKE 2 (Nieuwpoort): een stuck lants geleghen in de nieupoorte ghen. thoochackerken 
[400R.], 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 242. 
 
HOOGSTRAAT: <G3-H3> vanden wijcq van de hoochstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 
37, up dhoochstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 37v; aen de hoochstraete, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 46v; op de hoochstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 48v, 130; landts op 



 191 

bergendriesch aen de hoochstrate gen. den baghynenacker, 1630, Staet van Goed (Boek 7), fo. 4v; lant 
gen. het royken oost de hoochstraete, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 237v; landt in de Roeckens 
oost de hoochstraete suyt de kerrestraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 5; lant gen. de claverbeke 
aen t moerstraetken w. de hoochstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 98; lant aende hoochstraete 
oost waesmunstere, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 128; hofstede met hoflant op de hoochstraete 
west de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 128; landt gen. de neerake ende tarwstuck o. 
dhoochstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 141v; landt gen. tquaetvelt w. dhoochstraete, 1656, 
Coh. Berghendriessche, fo. 142; lant int drongengoet west de hoechstraete, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 9; Id. int dronghengoet west de houchstraete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 
10. 
 
HOOGSTRAATJE: int hoochstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 105v. 
 
HOOLSBROEK: jn het oolsbrouck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 114v. 
 
HOUW 1 (Bergendries) : bij den hou, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 83v; in den hau, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 47v, 125; by den hau, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124, 127; op 
de berghen by den hau, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127; aen den hau, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 140; een meersch in den appelsack tot in den wijck den hauwe, 1644, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 337v. 
 
HOUW 2 (?): lant, gesaeyt met eeckelen gen. den hau n. de meersschen, 1636, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 218. 
 
HOUW 3 (Hillaar, Staakte): meersch in den hauw noort de durme, 1656, Coh. Hillaer, fo. 47v; 
meersch gen. het quaetbundere aen de hauw oost doude dreve, 1656, Coh. Staeckte, fo. 131v; meersch 
in den hauw met de dreve half noort de durme, 1656, Coh. Staeckte, fo. 122. 
 
HOUZAARD: zaeylant en meersch, Lokeren deur Dacknam over Pieter Ydenveer gen. den housaert 
w. het straetken van het veer [2 gemeten], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 201v. 
 
HUL 1 (gehucht) <A4>: upden hul, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89; op den hul, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 113v. 
 
HUL 2 (hofstede): een hofstede in de nieupoorte ghenamt de heel [+/-71 Roeden], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 61; hofstede ghen. den hul gelegen in de nieupoorte [71R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 75. 
 
HULBOS <A4/11>: Item noch een partie bosch ghen. den hulbosch, oost den auboschdam, z den 
bosch acker die in pachte haudt Paesschier van Damme, w den grooten boschacker die in pachte haudt 
Lieven van Nieuwenhuus, n het boschstic dat in pachte heeft den zelven Nieuwenhuus, groot 4 ghem. 
110r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v. 
 
HULDONKBOS <A4/12>: lant ghen. huldonckbosch [6 bunders], 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 78; landt ghen. suldonckbosch [6 bunder, pacht van mevr. v. nieuwenbossche], 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 404. 
HULLEKE: landst geheeten het hulleken west het straetken [een ghemet], 1588, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 222; 2 stucken lantdeen aen dander thulleken en strubolsackere suyt een straetken [800R. 
samen], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 180v; lant achter d’hofstede op hillaer gen. het hulleken 
1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 76v. 
 
HULLEN: lant ghen. de hulle[n] west de durme [845R. in delen], 1656, Coh. Hillaer, fo. 2; land bij de 
heerbruge gen. de hullen west de durme [845R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 100, 120v; 
lants ter heerbrugghen ghen. de hullen west de durme [846R.], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 
171v. 
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HULSDONK <D6>: jnde hu[n]sdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 74; jnde hulsdonck, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75; jnden hulsdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; 
in de hulsdonc, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 10v; in dhulsdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 14v, 15, 18v, 43v, 96v, 97, 100, 101v, 129, 141; aen den hulsdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 126v; int hulsdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127, 128v; landt in de hulsdonck 
ghen. de brandtschoot winckels suyt thulsdonck straetken, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68v; 
lant in de hulsdonck gen. den roomsmeysbosch noirt een straetken, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
234v; lant in d’ulsdonck gen. pieter de bosackere, 1645, Staet van goed (Boek 14), fo. 427v; land in de 
hulsdonck gen. den langhe heye oost het hulsdonckstraetken,1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 381; 
lant ghen. t pleyntken in dhulsdonck oost: met het straetken aan baeyken van mossevelde, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 84v. 
 
HULSDONKEN <D6>: lant in de hulsdongen gen de achterste hulsdonck, 1629, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 235. 
 
HULSDONKSTRAATJE <D6>: lant gheh. dlijnstucxken het voorste west en noort thulsdonck 
straetken, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 118; aent hulsdonckstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 91v, 98; een ghemet landt ghen. het quaetackerken oost dhulsdockstraetken, 1619, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 68v; landt in de hulsdonck ghen. de brandtschoot winckels suyt thulsdonck 
straetken, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68v; lant gen. de langhe haye oost dhulsdonckstraatken, 
1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; landt gen. dhelselaer oost dhulsdonckstraetken, 1628, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 13; hofstede opt zepe west dhulsdonckstraetken noort sheerenstrate, 1628, 
Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; land in de hulsdonck gen. den langhe heye oost het 
hulsdonckstraetken,1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 381; zaeyland ghen. syntensackere o.+s. het 
hulsdonckstraetken, w.de beke [450 R], 1651, Staet van Goed (Boek 18); fo. 253v; zaeyland gen. het 
lynestick z. de beke, n.+w. het hulsdonckstraetken, 1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 258; land gen. 
zyntkensacker o. het hulsdonckstraetken, s. de beke, 1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 256 
 
HUNKAART: een plantschoen bosschelken geh. den hunckaert noort sheerenstraete, 1598, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 358; 2 meerschen, over de lokerhautbrugge gen. den hunckaert [700R], 1646, Staet 
van Goed (Boek 14), fo. 196; ettinge in den hunckaert, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 131v; landt in den 
hunckaert, 1656, Coh. Afdreft, fo. 1656, Coh. Afdreft, fo.7. 
 
HURDAKKERKE <A4/13>: item noch 4 sticken ghen. de langhe ackers, o het hurd ackerken ende 
het bunder, z de lyaerts ackers, w de pelledonc ende den gheer, n de leede ende het ghebruuc vanden 
zelve Aelman, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item een stic lants ghen. het hurd 
ackerken, o het polderken, z het bunder, w de langhe ackers, n de leede, groot 2 ghem. 239r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item het cleijn polderken, o de drije ackers, z de grooten 
polder, w het hurd ackerken, n den dam, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
IEPTE(N) <F6>: op deepte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 85v; in deepten, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 145; landt Boxlaer gen. de hepte n. de beke [750 R], 1652, Staet van goed (Boek 19), fo. 
1v; land gen. d’hiepten [1200 R], 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 230; lant gen. de hipten [1200 
R],1654, Staet van Goed (Boek 20),fo. 79; Lant, Boxelaere, gen. de iepte, 1657, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 92. 
INGELAND: lant op boxlaer ghen. dinghelandt west sheerenstrate, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
330; landt gen. het ingelant, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 155v. 
 
JACOBSAKKER: lant ghen. den jacobsackere [2 gemeten 50R.], 1640, Staet van Goed (Boek 10), fo. 
249v. 
 
JALSAART: een bosselke met een dreve, over dheerbrugghe, aan de auwe dreve gen. den jalschaert 
[300R], 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 103, 108v. 
 



 193 

JAN DUITSENAKKER: zaeylans ghen. Jan Duytschen ackerken [450R.], 1641, Staet van Goed 
(Boek 11) , fo. 241. 
 
JAN MAES HEIAKKER: zaeyland ghen. Jan Maes heyackere [400R.], 1641, Staet van Goed (Boek 
11), fo. 242. 
 
JAN RAESAKKER <B5/14>: item noch een stic lants ghen. Jan Raesacker hier te vooren gheheeten 
de gheenstacker, o. Joos van Damme met zyn eerfve, z de cloosterstrate, w de vierghemete oft 
gansacker, n Adriaen Roelsacker, groot 5 ghem. 162r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; 
item een stic lants ghen. de vier ghemete ofte gansackere, o Jan Raes acker, z de cloosterstrate, w het 
bunderken, n de gansackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item noch comt dezelve we 
d’een helft van een stic lants ghen. Adriaen Roels acker, o de partie van Saerles ende Lowys van 
Houcke, z Joos vanden Driessche met Jan Raes acker, w ende n de gans ackers van Pieter van 
Driessche, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8v. 
 
JAN WEYLENAKKER: lant ghen. Jan Weylenacker noort het straetken [3 ghemeten], 1611, Staet 
van Goed (Boek 3), fo. 118v; zaeyland ghen. Jan waylensacker n. het straetken [1 bunder], 1651, Staet 
van goed (Boek 18), fo. 247v. 
 
JONGE EKEN: item noch een stic lants ghen. het lanc stic, o de grachtkens, z de jonghe eeckelen, w 
de vinneschooten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
JONG EEKBOSKE <B4/10>: item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z het nieu 
boschackerken, w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 13v. 
 
JONGE PLANTERIJ <B4/10>: item noch een stic lants ghen. het nieubosch ackerken, o den wal ende 
jonghe planterie, z den wulgaert, w het slachtbosselken, n den boschacker, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14. 
 
JONG PLANTSOENBOS <A4/22>: item noch een stic lands o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z 
den hesschenen bosch, w den jonghen plantsoen bosch, n de grachtkens ofte warande, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Item den jonghen plantsoen bosch met den jonghen eeckelen, o het 
gebruuc van Adriaen Aelman, z den Hesschenen bosch, w den upgaenden eecbosch, n de grachtkens 
ende het langhe stic, groot 2 ghem. 287r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
JUFFROUWMEERS <A4/7>: item noch 2 sticken lants deene ghen. den calveracker ende dander de 
weerfven hettynghe, z de voorn. hofstede, w de heefvraumeerschen, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v; Item noch 2 sticken lands ghen. de heefvrauwen meerschen, o den calver 
acker, z de moerbekersgracht ende de mauwe, w het goet van myne heere Gorvenael Gouverneur van 
Grevelyngen, n de leede, groot 8 ghem. 185r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item 
noch 6 sticken tsamen ghemeten o de vyf ghemeten, z de beerc ackers, w den voorn. Gouverneur, n de 
heefvraumeerschen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; land daer neffens op de suytseyde 
ghen. ook: den Juffraumeersch, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 107. 
 
KAKELBERG <F7/3>: lant ghen. de most oost den cakelberg zuyt het moststraetken, 1611, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 152v; lant gen. den cakelberch oost de spiegelstrate zuyt het roolantstraetken 
[400R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 242v; lant gen. het spieghelken oost de spieghelstrate suyt 
den cakelberch, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 243; landt op boxlaer oost de spieghelstraete suyt 
den cakelberch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 45v; lant op boxlaer suyt de kakelberch noort het 
eeptestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 60, 121; landt ghen. den kakelberch op boxlaer s de 
spieghelstraete [350R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 16. 
 
KALVERAKKER 1 (Oudenbos) <A4/8>: Alvooren haerlieder hofstede, o den schytacker, z de vyf 
ghemeten, w de mauwe, n den calver acker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch 
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2 sticken lants deene ghen. den calveracker ende dander de weerfven hettynghe, z de voorn. hofstede, 
w de heefvraumeerschen, n de leede, groot 5 ghem. 52r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
11v; Item noch 2 sticken lands ghen. de heefvrauwen meerschen, o den calver acker, z de 
moerbekersgracht ende de mauwe, w het goet van myne heere Gorvenael Gouverneur van 
Grevelyngen, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v. 
 
KALVERAKKER(S) 2 (Oudenbos) <A5/6>: Item noch een stic lants ghen. het vossenhol, o het lanc 
ackerken dat in pachte heeft Laureyns Aelman, z Jan Onghena over het zelve clooster, w den calver 
acker die in pachte heeft Pieter van Peteghem gheseyt pachter, n den voorn. Aelman met het zelve 
landt, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; item noch 2 sticken lants ghen. de calver ackers, o 
de muellestrate, z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w de mauwe ende de wortelackers, n de 
dreve, groot 7 ghem. 221r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een stic lants ghen. 
de groote mauwe met het wortelackerken, o den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche 
dreve, n den upstal, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; De zelve Paesschier haudt noch in 
pachte 4 sticken lants ligghende jeghen over het scheerp heyken, o Jan Onghena met het zelve goet, z 
de cloosterstrate, w het peerden dreefken, n de calverackers ende de groote mauwe, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 17. 
 
KALVERAKKERKE: lant gen. het calverackerken s. sheerenstrate [100R.], 1643, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 24v. 
 
KALVERSBOS: ettinghe aen mespelberch gen. den calversbosch o. ’t straetken s. den papenackere 
[280R.], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 128v. 
 
KANISBOS <C6/2>: aendeel in de canisbosch west beyschootstraetken, 1599, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 11. 
 
KAPEEKSTRAATJE: land bij wetervelde west het capheeckstraetken noort den ghendtdam, 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 102. 
 
KAPELAKKER <B4/11>: Item noch een stic lants ghen. den capelacker achter het steenen huus, o 
den hovenbueracker, z het voorn. huus, w Gilllis vanden Driessche, n den eecbosch, groot 2 ghem. 
216r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; lant in den cappelackere ende ovenbuerackere 
[samen 1000 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo.135. 
 
KAPELRIJ: meersch te Lokerhautbrugghe oost en noort de durme suyt het straetken vd. capelrye, 
1656, Coh. Naestvelt, fo. 43. 
 
KAPELRIJMEERS: land op staeckte cauter oost den capelerye meersch west de straete, 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 163. 
 
KAPELRIJ VAN ST. LAUREYS: lant met een dreve gen. de blockt suyt de strate noort de capelreye 
van St. Laureys, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 66v; meersch gen. de blockte w. de cappelle van 
sint Laureyns,1654, Staet van Goed (Boek 20), fo. 19 
 
KAPOLKE: lant op boxlaer gen. het capolken [330 R], 1650, Staet van Goed (Boek 17), fo. 1v. 
 
KAPPERIJ: meersch in de roost gen. de capperie o. de durme, 1654, Staet van goed (Boek 19), fo. 
255 
 
KAPSTUK: lant gen. dat capstuck [200 R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 113 
 
KARREBROEKAKKER: landt ghen. den kerrebroeckackere noort sheerenstraete [2 ghemeten], 1619, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 69. 
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KARREBROEKBOS: den kerrebrouck bosch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119. 
 
KARREBROEKEN <B6>: jnde carrebroucken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119v; ?): in de 
carrebroucken, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 151, 152, 152v; aen de carrebroucken, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 153, 153v. Item 7 sticken lants ghen. de heykens, o de hoors van Jacob 
Bauwins met haerlieder eerfve, z Joos Scaepdriver, w de strate van Calken, n de kerrebroucken, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; item noch 8 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o de 
kerrebroucken van Jacob Haghens, z de heykens, w de kerrebroucken die in pachte haudt Ghys 
Roegiers, n den helsbosch, groot 24 ghem. 79r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; Ghysel 
Rogiers heeft in pachte dese naervolghende partie lands ende is gheheeten de kerrebroucken, o de 
kerrebroucken van Anth. De Brauwere, z de heykens, w Joos van Keerchove met de kerrebroucken, n 
den helsbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3v; Eerst een stic lants ghen. het sticxken 
tusschen de bosschen, o den helsbosch die in pachte heeft Jooris van Lare, z de kerrebroucken, w den 
bosch die in pachte heeft Laureins Aelman, n Jacob Haghens met de heyackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 4; item noch 2 sticken lants ghen. de nieulanden, o de achterste nieulanden, z de 
kerrebroucken, w Jooris van Lare met den helsbosch, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 4v; : item noch 2 sticken lants ghen. de nieulanden, o de achterste nieulanden, z de kerrebroucken, 
w Jooris van Lare met den helsbosch, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; item 
noch 2 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o Jan Onghena ende Paesschier Bauwens met haerlieder 
eerfve, z den quaen driesch die in pachte haudt Anth. De Brauwere, w de zelve Anth. met de 
kerreboucken, n de nieulanden, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; Jan Cleemput heeft in 
pachte een stic lants gheleghen in de kerrebroucken, o Ghysel Roeges met de kerrebroucken, w de 
strate, n Joos van Keerchove met de kerrebroucken, groot 2 ghem. 175r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 4v; Eerst 2 sticken lands ghen de kerrebroecken, o Ghysel Roeges, z Jan 
Cleemput met de voorgaande partie, w de strate, n Laureyns Aelman ende Jacob Haghens, groot 3 
ghem. 133r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Jooris van Lare heeft in pachte 5 sticken 
lants ghen. den helsbosch, o Jacob Haghens met de nieulanden, z de kerrebroucken, w den zelven 
Jacon Haghens, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Jooris van Lare haudt in 
pachte een partie lants ghen. den helsbosch gheleghen in 5 sticken, o Jacob Haghens met de nieu 
landen, z de kerrebroucken, w Jacob Haghens met het cloostergoet, n de heye, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 17; Eerst een slachbosken ghen. het cloosterbosken, o Jan Onghena met zyn 
eerfve, z de kerrebroucken, w de nieulanden, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
KARRESTRAAT <G4>: upde kerrestrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 37; ande kerrestrate, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 101; aende keere straete, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 
130 ; aen de carrestraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 45, 46, 47, 127, 127v; by de 
carrestraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 129v; op de carrestraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 131v; in de carrestrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 145v; op de kerrestraete, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 49; lant gen. het hofsteken zuyt de carrestrate, 1631, Staet van 
Goed (Boek 8), fo. 14v;  landt gen. den bruynens ackere aan de kerrestraete, op de berghendries, 1644, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 335; landt gen. het biesackerken in de karrestraete, 1644, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 335v; landt gen. het boschackerken by de kerrestraete, 1644, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 336v; land in de kerrestraete gen. den bruynenacker, 1648, Staet van Goed (Boek 17), 
fo. 319; landt (teyden de karrestraete) gen. den elssens ackere, 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 
194v; landt in de Roeckens oost de hoochstraete suyt de kerrestraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 
5; de carrestraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 5v; land ghen. de bruynackers noort de 
kerrestraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 194v. 
 
KASSEI: item noch het wortelackerken, o de cautsye z ende w den upstal, n de hofstede van Gillis van 
Driessche, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; de cautsye met den halven wal groot 120r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
KASSEIEN BRUG <B4/12>: de strate vande cautsye brugghe tot de nieupoortstrate ghen. den 
auboschdam is groot 2 ghem. 54r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
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KASSELDONK <C7/1>: een ghem. lants genaemt de casseldonck, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
98v; lant gen. de casseldonck [een ghemet], 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 313; zaeylant ghen. de 
casseldonck [500R], 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 506 
 
KASTEELGOED <F7/4>: landt in de maesbosschen oost t’casteelgoet, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 50; 
land in de maesbosschen oost t casteelgoet, 1656, Coh. Afdreft, fo. 267; land ghen. den eeckschoot 
west t casteelgoet, 1656, Coh. Afdreft, fo. 259v; landt ghen. ’t casteelgoet [4 gem. 169R.], 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 231v. 
 
KATTENSTRAAT <F6-F7>: de catstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v; op de 
cattenstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 81; thenden de cattestraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 83; in de cattestrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147v; lant ghen. de 
cattestraete noort de straete met een dreefken [2 gemeten in 2 delen], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 11v; lant 
in de moortels w. ende n. de cattestr, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 26v; landt in de moortels west de 
cattestraete, 1656, Coh. Affdreft, fo. 229. 
 
KATTENSTRAATJE <F6-F7>: lant oost t’cattenstraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 24v. 
 
KEERSMAKER(S) <D3>: lans by skersmaekers, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 33v; Jan 
Bauwens huert van Gillis Saman een taverne ghenaempt den kersmaekere aen den herwech, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 34; achter skersmaekers, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 35, 72, 161v, 
163v, 160v; een ghemet by skersmaekere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 56; achter den 
kersmaekers, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 71, 74v, 117; by skersmaekers, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 156, 159v, 165; hofstede gen. de keersmaeckere n. de gendtdamstraete [2 
gemeten], 1649, Staet van goed (Boek 17), fo. 87; een hofstede ghen. de keesmaeckers noort den 
heerwech [230R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 143v; hofstede gen. den kersmaecker. n. den heerweg 
[230R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 31; een hofstede gen. de verkeerde werelt bij den 
keersmaeker, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 36. 
 
KEERSMAKERKE: lant gen. het kersmakerken [400 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 25. 
 
KEIZERIK <G3>: een bunder lants genaemt den keyserick in den wyck geheeten duyldonck, 1587, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 131; lant in de keyserick o. de moerstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, 
fo. 120; landt gen. het mespel(ken) in den keyserick n. het moerstraetke, 1656, Coh. Berghendriessche, 
fo. 152v; landt in den keyserick oost de moerstraete, 1656, Coh. Roosen, fo. 118; land int keyseryck n. 
t moerstraetken, 1656, Coh. Afdreft, fo. 85. 
 
KELDENAAR(S) <C3-D3>: jnden keldenere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 88; jnde 
keldeneers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; jnde keldenaars, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG 
R. 28, fo. 123; in de keldenaers by de herbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 109; in de 
keldenere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 119; in de keldenaere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 121v, lans in de keldenaere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 158v; saeylans in de 
keldenaere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 162v; een stuck lants, geleghen voir de keldeneers 
gen. de heye zuut straetken, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; een stuck lants, in de keldeneers 
gen. den adriaensbosch, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; een stuck zaeylants ghen. shonts 
driesch in de keldeneers, 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo. 252, 254v; 2 sticken lants in de 
keldeneers op beede zijden van de waterganck noort het melisvelt, 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 
124v; zaeylant gen. de keldenaers zuyt den waterganck, [500R.] 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 
37v; zaeylandt gen. den keldeneere suyt den waterganck [500R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 
94; zaeylant gen. den keldeneere zuyt den waterganck [312R.], 1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 94v; 
lant gen. t’ keldenerken suyt den waterganc [250R.], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 290; land 
gen. de keldeneers s. de waterganck [450 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 131; land in de 
keldeneers gen. de langhe heye s. t heystraetien, n. de groote heye, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 
385v;  land in de keldeneers gen. de grote heye s. de langhe heye, n. de keldeneers, 1650, Staet van 
Goed (Boek 18), fo. 386;  
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KERKENBOS: meersch achter lokeren oost den kerckenbosch suyt de durme, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo.1; meersch in de buylaers gen. de kerckenbosch w de durme [787R.], 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 9, 11. 
 
KERKLAND: lant ghen d’aude puttenen  (pacht vd kercke van lokeren) oost ende noort: de selve 
kerckelant suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 48. 
 
KERKSTRAATJE: aent kercken straetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 130v; int kercken 
straetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 165; een hofstede gen. de brauwerye oost de pastorye 
van lokeren west ’t kerckenstraeten, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 104v. 
 
KERKWEGEL: item noch 3 sticken lants te weten den grooten bosch acker met noch twee sticken 
lants up de noortzyde, o den keercweghel, z den meerschen, w den zuldonck bosch, n de hofstede van 
Lieven van Waelvelde, Jan Bruggheman ende Lieven van Nieuwenhuus metsgaders de nieupoortstrate, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v. 
 
KEUNESTRAATJE: lant op Boxlaer oost de lokerbeke west keunestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
9. 
 
KINDERAKKER: de kinder ackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94v. 
 
KLAPHEKKEN: neuen tclaphecken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; aent claphecken, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 129, 136v. 
 
KLAPHEKSTRAATJE: landt aent clapheckstraetken west clapheckstraetken, 1656, Coh. Afdreft, fo. 
123v. 
 
KLAVERAKKERKE 1 (Bergendries): lant gen. het claeverackerken n. het straetken, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo.1v. 
 
KLAVERAKKERKE 2 (Hillaar): lant ghen. het claverackerken [335R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 10. 
 
KLAVERBEEK <H3/2>: lant gen. de claverbeke aen t moerstraetken (noord!) w. de hoochstraete, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 98; landt ghen. de claverbecke aen de moerstraete n tvoornoemde 
straetke, 1656, Coh. Afdreft, fo.84v. 
 
KLEEMAKKER: lant gen. de cleemackere [350 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 250v. 
 
KLEEMBOSSELKE: land in de buyschoot gen. het kleem bosselken [225R.], 1634, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 100. 
 
KLEEMPUTTEN: lant gelegen op scherputte gen. de cleemputten oost sheerenstrate zuyt den voorn. 
putte [1 bunder], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v. 
 
KLEIN BAAKAKKERKE: lant op everslaer gen. tcleyn baecackerken [200R.], 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 151v. 
 
KLEIN BOSSELKE: lant, in den beyschoot ghen. het cleen bosschelken [200R.], 1625, Staet van 
Goed (Boek 5), fo. 64v. 
 
KLEIN BRANDEKE: lant in de branden ghen. cleen brandeken [400R.], 1603, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 139.  
 
KLEINE AKKER(KE)S <C5/5>: item noch 2 sticken lants ghen. de hooghe ackers, o Pieter van 
Peteghem ende Cornelis de Vlieghere met haerlieder eerfve, z de cleen ackerkens in lodders houc, w 
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de strate, n de neer borrent, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch 5 sticken lants ghen. 
de clein ackers ghelegen in lodders houc, o Cornelis de Vlieghere met zyn eerfve, z het gebruuc van 
Laureyns de Gheest, w de strate, n de hooghe ackers, groot 12 ghem. 126r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6; item 4 sticken lants in lodders houc met noch een booselken ghen. het 
spendeken upde zuutzyde gheleghen, o … z dhoors Laureyns de Gheest, w pieter petits acker, n de 
cleyne ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
 
KLEINE BUCHT <C4/2>: den cleenen bucht [450R.], 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 64. 
 
KLEINE DORENDONK: lant gen. den cleenen dorendonck zuyt den waterganck [400R.], 1639, Staet 
van Goed (Boek 9), fo. 173. 
 
KLEINE DRIES: anden cleijnen drieschs, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 67v; up den cleijnen 
dries, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115v; aen den cleenen driesch, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 82, 83, 145v; een hofstede op boxlaer aenden cleenen driesch suyt de straete, 1656, 
Coh. Boxlaer, fo. 69; een hofstede op boxlaer suyt den cleenen driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 72; 
een hofstede op boxlaer met hoflant daarneffens oost de cleenen driesch noort de straete, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 75; lant op boxlaer suyt den cleynen driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 91v; in erven eenen 
cleynen driesch twelk tot nu toe beplant is gheweest met opgaende boomen ende nu te lande ghebracht, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 113.  
 
KLEINE EEPTE <F7/5>: lant gen. de cleene heepte [een ghemet 50R.], 1614, Staet van Goed (Boek 
3), fo. 234v; lant ghen. de cleen Ipte west de beke [500R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 152; 
lant op boxelaer gen. de cleen hepte [400R.], 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 42v; lant gen. de 
cleyn ipte, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 315v. 
 
KLEINE GALAKKER: lant gen. den cleenen galacker [200R.], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 
173. 
 
KLEINE HAGEN: lant ghen. de cleen haghen [200R.], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 169v. 
 
KLEINE HEERWEG: anden cleenen herwech, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 110v. 
 
KLEINE KALVERAKKER <A5/6>: lant te vooren geprezen metten groot en cleynen calveracker 
noort de dreve [320 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v 
 
KLEINE LODDERSHOEK <B5/19-C5/6>: den cleenen loddershouck [2 bunders labeur], 1601, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 64. 
 
KLEINE MOST: een stuck gheheeten den cleynen most [groot 406R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 88; een stuck lants genaemt den cleynen most [400R.], 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 178v. 
 
KLEINE MOUW <A5/7>: item noch een stic lants ghen. de groote mauwe met het wortelackerken, o 
den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche dreve, n den upstal, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10. 
 
KLEINE PELLEDONK <A4/14>: item noch een stic lants ghen. de cleine pelledonc, o de langhe 
ackers, z den gheer, w den grooten pelledonc, n den plantsoen bosch, groot 6 ghem. 80r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
KLEINE VIJLDER: land op Everslaer ghen. den cleenen vylder [1/2 ghemet], 1607, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 381v. 
 
KLEINE WARANDE: Item het slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch lanx den 
synghel; ende den grooten eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer Lokeren, 
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mitsgaders den jongeneecbosch up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de cleine 
warande loopende up de oost zyde vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het hof van 
de we Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v. 
 
KLEIN GOOTJE <B4/7>: lant ghen. cleyn gottken [2 gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, 
fo. 127v. 
 
KLEIN HAAGSTRAATJE: lant gen. het cleyn haechstr. [200 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 
282v. 
 
KLEIN HEIKE: een stick lants ghen. tcleen heyken [200R.], 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 346; 
lant op staecte ghen. tcleyn heyken [200R.], 1608, Staet van Goed (Boek 2), fo. 435; lant int heylant 
gen. tcleyn heyken [300R.], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 291v. 
 
KLEIN JUFFROUWMEERS(JE) <A4/7>: lant noort cleen juffraumeers, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo.107; lant gen. tcleyn juffraumeerschken noort dauboschlee [800R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 109. 
 
KLEIN LEEN: jnt cleijn leen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 109v; een meerschelken 
geheeten tclein leen oost de durme, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 221; twee ghemeten lants a/d 
wynckelbeke oost tcleen leen west sheerenstrate, 1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 296; meersch int 
cleen leen oost de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 66v. 
 
KLEIN MEERSAKKERKE: tcleyn meerschackercken [400 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, 
fo. 128. 
 
KLEIN MONEELSLAND: land gen. groot en cleyn moneelslant [1428R.], 1638, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 17v. 
 
KLEIN POLDERKE <A4/16>: Item den grooten polder, o de dry ackers, z de lyaerts ackers, w het 
bunderken, n het cleyn polderken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item het cleijn 
polderken, o de drije ackers, z de grooten polder, w het hurd ackerken, n den dam 444r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
KLEIN PUTJE: lant op boxelaer gen. het cleyn putken west het vierschaerstraetken [een gemet], 1643, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 477v. 
 
KLEIN ROOTSTUK <B5/20>: item noch een stic lands ghen. het clein rootstic, o de bystier hepe, z 
de rootsticken, w het clein steltken, n de zevenghemete, groot 2 ghem. 245r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2. 
 
KLEIN STELTJE <B5/21>: item noch een stick lands ghen. de zeven ghemeten o de bystier hepe, z 
het cleen steltken, w het lanc ackerken, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
1v; item noch een partye lants ghen. de groote stelte, o de clein stelte, ende de seven ghemete, z de 
gheerdekens, w de langhe vuere, n de gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch 
een stic lants ghen. de clein stelte, o het voorste rootstic, z de andere rootsticken, w de groote stelte, n 
de voorn. zevenghemete, groot 1 ghem. 159r, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo 2; item noch 
een stic lands ghen. het clein rootstic, o de bystier hepe, z de rootsticken, w het clein steltken, n de 
zevenghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch 4 sticken lands ghen. de 
rootsticken, o de dry bunder, z den beeck acker, w de gheerdekens, n de clein stelte, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2. 
 
KLEIN WIELAKKERKE <G6/2>: lant, Boxelaer gen. het cleyn wielackerken west het 
wielmeerschstraetken [1 gemet], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 197. 
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KLEIN ZANDAKKERKE: ’t cleyn santackerke te Lokerhaute, 1656, Coh. Lokeren, fo. 145. 
 
KLIPS <G4>: zaeylant gen. den clips zuyt den herwech [400R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
211; lant, wijck Roosen, in den clipts ghen. de haespoelen, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 238; 
lant gen. den clips, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 178; lant in de clips suyt den heerwech, 1656, 
Coh. Roosen, fo. 1v. 
 
KLOET 1 (hoogte) <B3>: ande cloete, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90v. 
 
KLOET 2 (land) <B3>: een stick lants geheeten de cloete [een ghemet metten straetken], 1598, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 346; lant ghen. de cloete [2 ghem. 200R.], 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
355v; zaeylant gheh. de cloete [700R.], 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 131; lant ghen. den cloet 
[450R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 201. 
 
KLOETJE: lant ghen. tcloetken by de zevenekenmeulen [een ghemet], 1597, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 325v; lant gen. het cloetken, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 102. 
 
KLOOSTER: item noch 2 sticken ghen. de heyackers, o ende n de heye, z den helsbosch, w den 
zelven Jacob Haghens over het zelve clooster, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4; Item noch 
een stic lants ghen. het vossenhol, o het lanc ackerken dat in pachte heeft Laureyns Aelman, z Jan 
Onghena over het zelve clooster, w den calver acker die in pachte heeft Pieter van Peteghem gheseyt 
pachter, n den voorn. Aelman met het zelve landt, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; item 
een stic lants ghen. het ront bunder, o het lanc ackerken, z de voorn. we over het voorn. clooster, w het 
half bunder, n het ghebruuc van de zelve we, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7; Saerles ende 
Loys van Houcke hauden in pachte 3 sticken lands o den lodders houc met het gebruuc van Symoen de 
Boc, z Joos van Damme met zyn eerfve ende het voorn. clooster, w Adriaen Roels ackere, n den 
bylsteel ende het half bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9. 
 
KLOOSTERBOSKE <B5/22>: Eerst een slachbosken ghen. het cloosterbosken, o Jan Onghena met 
zyn eerfve, z de kerrebroucken, w de nieulanden, n de heye, groot 1 ghem. 274r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19; Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster bosken ende Jacob 
Haghens met de nieulanden, w de beec ackers, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20. 
 
KLOOSTERGOED: item noch een partie lands ghen. Pieter petits acker met noch 4 sticken up de 
westzyde al gheleghen in lodders houc, o het gebruuc van de we Laureyns de Gheest, z de hoors van 
Jan van Lare, w de voorn. we met het clooster goet, n den dreefacker, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6; Wt dese voorgaende partie comt Lieven van Nieuwenhuus 36r. lants over een 
dreefen dat de voorn. Nieuwenhuus was toebehoorende het welc was ligghende int voorn. clooster 
goet wesende van ghelycken groot 36r. ende die voorn. 36r. zyn gheleghen ende moeten afgheleyt zyn 
daer Lieven van Nieuwenhuus clein schuere op staet, al volghende de briefven van accoorde daeraf 
wesende; dese 36r. zyn van dese voorg. Partie afghetrocken ende het voorn. straetken ofte dreefken is 
met het clooster goet ghemeten met het landt daert jeffens ghelandt is dus hier memorie, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 13; Jooris van Lare haudt in pachte een partie lants ghen. den helsbosch 
gheleghen in 5 sticken, o Jacob Haghens met de nieu landen, z de kerrebroucken, w Jacob Haghens 
met het cloostergoet, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17. 
 
KLOOSTERGOED VAN BAUDELOO: meersch ghen. de vierweessche suyt het cloostergoet 
baudeloo west de durme, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 380v. 
 
KLOOSTERSTRAAT 2 (Oudenbos) <B5>: in de cloosterstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
26; aen de cloosterstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 108; item noch 7 ackers ghen. de 
muelen ackers, o de gheerdekens, z de cloosterstrate, w de muelestrate, n de langhe vuere, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de 
gheerdekens, o de rootsticken, z de cloosterstrate, w de muelenackers, n de groote stelte, 1617, Met. 
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Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants ghen. den beecacker, o het bunderken, z de 
cloosterstrate, w de gheerdekens, n de rootsticken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item 
noch een stic lants het bunderken ghenaemt, o de 4 ghemete, z de cloosterstrate, w den beec acker, n 
de dry bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic lants ghen. Jan 
Raesacker hier te vooren gheheeten de gheenstacker, o. Joos van Damme met zyn eerfve, z de 
cloosterstrate, w de vierghemete oft gansacker, n Adriaen Roelsacker, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 3; item een stic lants ghen. de vier ghemete ofte gansackere, o Jan Raes acker, z 
de cloosterstrate, w het bunderken, n de gansackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item 
een partye lands ghen. den vispoel, o Pieter vande Fonteyne met zyn eerfve, z Jan Onghena met zyn 
eerfve, w de groote heye, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item noch 2 
sticken lants ghen. de beec ackers, o de beke, z de nieulanden, w de heye, n de cloosterstrate, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.4; Item noch 2 sticken lants ghen. de muellen ackers, o de 
muellestrate, z de cloosterstrate, w het zelve goet dat in pachte heeft Jan Onghena, n den muelen 
beerch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Eerst 2 sticken lants ghen. de muelenackers, o 
Joos van Keerchove met de muelenackers die hy in pachte is hebbende, z de cloosterstrate, w de 
schaepdriesschen, n het stic ghen. de vossen hol, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; Item 
noch 9 sticken lants ghen. de scheerpackers, o de muelenstrate, z de hofstede ende eerfve van Jan 
Onghena, w het scheerp heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; 
Paesschier de Priker haudt in pachte 5 sticken lants, o het peerden dreefken, z de cloosterstrate, w den 
Gouverneur van Grevelynghe, n de beerc ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; De 
zelve Paesschier haudt noch in pachte 4 sticken lants ligghende jeghen over het scheerp heyken, o Jan 
Onghena met het zelve goet, z de cloosterstrate, w het peerden dreefken, n de calverackers ende de 
groote mauwe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Item het scherp heyken, o de scherp 
ackers die in pachte haudt Jan Onghena, z den zelven Onghena met zyn eerfve, n de cloosterstrate, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster 
bosken ende Jacob Haghens met de nieulanden, w de beec ackers, n de cloosterstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; Item de voorste heye, o de beec ackers die nu in pachte heeft Jacob 
Haghens, z de nieulanden ende den helsbosch, w een viercant heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; Item het voorn. viercant heyken, o de voorgaende heye, z Jacob 
Haghens, w den nieuwen heyacker van Adriaen Aelman, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20; Item de gheheele cloosterstrate is groot 4 ghem. 45r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20v; land gen de cloosterstrate oost en noort: mevr. van nieuwenbossche, 1628, 
Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; lant suyt de cloosterstraete noort gillis v. driessche mette stelte, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 107v, 109, 121; lant op niestvelt suyt de cloosterstraete 
west de dreve van t’ spendeken, 1656, Coh. Eyende, fo. 1; landt ghen. de adr. roelsackere suyt de 
cloosterstraete [750R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 310v. 
 
KLOOSTER TER HAGEN: lant ghen. de dalgrachten z+w d’abdisse van cloister ter haghen, 1601, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 75v; lant, te boeschoote gen. de leyslanden oost tclooster ter haghen zuut 
sheerenstraete, 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v; een hofstede te boeschoote, woonhuys 
schuere en stal gen. callebauwens zuut tclooster van ter haghen west en noort sheerenstraete, 1617, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v; landt gen. papenbosch in de sleechaeghe (s. en w. ’t cloester ter 
haegen), 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 139; landt gen. den leynsacker in de sleechaege o. sinay s. 
cloester ter haegen, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 152v. 
 
KLOOSTER VAN BAUDELOO: item noch een stic lants ghen de langhe canten, o het clooster van 
Baudeloo, z den tichelacker ende de dry bunders, w de thien ghemeten, n Jo Pieter de Neve, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo.9; item noch een stic lants ghen. den tichelacker, o het clooster van 
Baudeloo, z de buchten, w de dry bunders van Pieter de Brune, n de langhe canten, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 9. 
 
KOESTRAATJE: land ghen. den bucht west t coestraetken, 1656, Coh. Afdreft, fo. 274v, 275. 
 
KOGELSTUK: land gen ’t cogelstuck [400R.], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 181. 
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KOKELBERG: een hofstede op lokerhoute opde heerelichede van cokelberghen, 1597, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 331; thof der linden op de heerlicheyt van cockelberghe, 1639, Staet van Goed 
(Boek 10), fo. 322. 
 
KOKER <C4/5>: lant gen. de cokere [500R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 104; lant, op staecte, 
ghen. den cokere suyt het laerstraetken, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 238; landt op staecte ghen. 
den koker zuyt t laerstraetken [700R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 162. 
 
KOOPMANSAKKER: de coopmans acker, 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246v. 
 
KONINGSAKKER: lant ghen. connincx ackere [1192R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 10. 
 
KONINGSMEERS: meersch, aen daude durme, gen. conincxmeersch [400R.], 1642, Staet van Goed 
(Boek 12), fo. 272v. 
 
KONINGSSTRAATJE <G7-H7>: tenden conincx straetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 
117v; aen sconincxstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 149v; een hofstede gen. den 
muelenberch zuyt west sheerenstrate noirt sconincx straetken, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 64v; 
land ghen. den geer oost t beversche met t nonnegoet west sconincxstraetken noort de meerschen, 
1656, Coh. Afdreft, fo. 251v. 
 
KOOLAKKERKE <H3/3>: landt gen. het coolackerken s. d’uyldonckstrae[t]ken [300R.], 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 153. 
 
KOP <G4>: bij den cop, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100; achter den cop, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 44, 53, 127v; by den cop, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 44, 127; aen den 
cop, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 45; meersch aen de riemeerschen ghen. by den cop, 1587, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 130v; saylant en bosch, neffens den herwech, bij den cop, gen. de 
waerande, met de dreve, 1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 12v; meersch achter de cop gen. de 
stockte, 1654, Staet van Goed (Boek 20), fo.24;  een onbehuysde hofstede met den berch achter den 
cop in syn pachtgoet, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 13; lant achter den cop west de warande noort 
de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 13v; lant achter den cop oost de warande noort de straete, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 14; landt aen den cop s. den heerwech w. den bergendries, 1656, 
Coh. Berghendriessche, fo. 34;  
 
KOP (hofstede): hofstede ghen. de cop, 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 33; een hofstede gen. den 
cop [200R.], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 266; een hofstede, gen. den cop n. den herwech [een 
ghemet], 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 57v. 
 
KORENAKKER: landt ghen. den coorenackere, 1656, Coh. Afdreft, fo. 155. 
 
KORENDONK: een stuck lants genaemt de coirendonck geleghen in het molsbrouck, 1587, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 133v. 
 
KORT ZEEPKE: lant op het naestvelt gen. het curt seepken zuyt sheerenstrate [450R.], 1629, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 234v. 
 
KOUTER 1 (Staakte): aent hecken van den cautere op staecte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
22v. 
 
KOUTER 2 (Hillaar): lant op den cauter oost de straete west den stampmeulen, 1656, Coh. Hillaer, fo. 
9; : lant op de cautere suyt de stampmeulen noort de cauterstraete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, 
fo. 168v. 
 



 203 

KOUTER 3 (Dorp): lant ghen. den crommen colf op den cautere oost de lee noort de straete [200R.], 
1656, Coh. Dorp, fo. 20. 
 
KOUTER 4 (Bergendries): lant, Bergendriesch, in de cautere gen. den quaet houck, 1637, Staet van 
Goed (Boek 8), fo. 225; landt in waepenaertshende in de cautere, 1656, Coh. Afdreft, fo. 205. 
 
KOUTER 5 (Dorenakker): land op den cauter gen. den doorenacker, 1642, Staet van Goed (Boek 11), 
fo. 277v. 
 
KOUTER 6 (?): up den cauter, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 81v. 
 
KOUTER 7 (?): V ghemeten lans met noch een bunder zantvlogher ende een crapken bosch gheheeten 
den cautre, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 44. 
 
KOUTERAKKER 1 (Hillaar): lant gheheeten de cauteracker noort de hillaerstraete [een half bunder], 
1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 25v. 
 
KOUTERAKKER 2 (Gentdam): zaeylants gen. den cauteracker oost tcauterstraetken oost 
tvislaerstraetien, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 368. 
 
KOUTERAKKERKE: ‘tcauterackerken, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 41. 
 
KOUTERSTRAAT: lant oost de roosebeke west de cauterstraete, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 96, 102; 
landt op den cauter suyt de lee noort de cauterstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 14, 15v; lant op de 
cautere suyt de stampmeulen noort de cauterstraete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 168v. 
 
KOUTERSTRAATJE 1 (Bokslaar): aent cauterstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 83v; 
landt gen. het begynenackerke oost en zuyt het cauterstraetken, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 93. 
 
KOUTERSTRAATJE 2 (Puttenen): hofstede oost t cauterstraetken noort den ghentdam, 1614, Staet 
van Goed (Boek 3), fo. 116v; zaeylants gen. den cauteracker oost tcauterstraetken oost 
tvislaerstraetien, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 368. 
 
KOUTERSTRAATJE 3 (?): lant gen. het houcstuk oost en noort het cauterstraetken, 1634, Staet van 
Goed (Boek 8), fo. 93. 
 
KOUTERSTUK: landt gen. het cauterstuck [4 gemeten], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 136. 
 
KOUTERSTUKKEN: lant een ghemet ghen. het waterlat noort de straete de zelve cauterstucken, 
1609, Staet van Goed (Boek 2), fo. 466v 
 
KRAAI(EN)AKKER <B5/23>: item noch een stic lants ghen. den put acker, o den dreefacker, z pieter 
petits acker, w den halven acker, n den crayenacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; 
item een stic lants ghen. den crayenacker ende het bunder samen ghemeten, o den hooghen acker die 
in pachte heeft de we Laureyns de Gheest, z den halfven acker, w het lanc ackerken, n de voorn. we 

met de nieu ackers, groot 10 ghem. 153 r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een 
stic ghen. den halven acker, o den put acker, z de we laureyns de Gheest met het zelve goet te weten 
den ghelyken alfven acker, w de zelve we, n den crayacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
6v; item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en den crayenacker, z de we Laureyns 
de gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met de nieu ackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6v; lant in pacht van mevr. van nonnenbosch gen. craeyen ackere [2 bunders], 
1627, Staet van Goed (Boek 6), fo.  65; lant ghen. den crayacker [5 gem. 160 R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 2,3; lant oost den craeyacker west de 4 bunders, 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 125, 125v, 145. 
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KRAAIENBERG: land gen. den craeyenberch, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 340. 
 
KRAKEELBOS: lants ghelegen in de vispoel eertyts was ghenoemt den crakelbosch [200R.], 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 78. 
 
KREKELAKKERKE <C3/1>: land op staecte gen. ’t crekelackerken z. de raecke [300 R], 1655, Staet 
van Goed (Boek 20), fo. 143. 
 
KREKELBERG: 50R. in den crekelberch, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 200v. 
 
KRIEKERIJ <F4/4>: landt gen. de krieckerye [476R.], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 149. 
 
KRIKT <G3>: in den krict, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127v; prochie Lokeren inde cryckt, 
1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 41. 
 
KROM AKKERKE: land aen de berghen gen. het cromackerken oost het cromstraetken [200 R], 1646, 
Staet van Goed  (Boek 15), fo. 332 
 
KROMME AKKER: lants op staecte cauter oost den crommen acker zuyt sheerenstraete, 1589, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 226; een stick gen. den crommenacker zuyt den h. gheestputte noort het h. 
gheeststraetken, 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44; land gen. den croomen acker n. den herwech, 
w. het dreefken [1/2 bunder], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 178v. 
 
KROMME KOLF: aen den crommen colf, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124v; lant, over de 
steenbrugghe gen. den crommen colf oost en zuyt auboschlee noort de strate [één gemet], 1632, Staet 
van Goed (Boek 7), fo. 127v; landt gen. den cromme colf s. de leede n. de straete [1/2 bunder], 1644, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 398v; saeylant, op staeckte cauter gen. den crommen colf s. de straete 
[400 R], 1652, Staet van Goed (Boek 18), fo. 1v; lant ghen. den crommen colf, op den cautere oost de 
lee noort de straete [200R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 20. 
 
KROMME KOLT: jnde crommecolt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98. = Kromme Kolf ? 
 
KROMSTRAATJE: lant gen. het crommestraetken [1/2 bunder], 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 
231v; oost het crommestraetken, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 14v; land aen de berghen gen. het 
cromackerken oost het cromstraetken, 1646, Staet van Goed  (Boek 15), fo. 332; land ghen. den 
aerentsackere west cromstraetke noort gentdam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 158; land aen de berghen oost 
t cromstraetkin, 1656, Coh. Afdreft, fo. 82v. 
 
KROM STUK: land gen. het cromstuck n. de beke [1000R.], 1640, Staet van Goed (Boek 11) , fo. 145. 
 
KROM(ME) STUKKEN <F6/2>: het land de cromstucken op boxlaer [300R. 2 delen te samen], 1656, 
Coh. Boxlaer, fo. 140. 
 
KROON 1 (Zand): een behuysde hofstede met schueren, stallen, brouwerije ende een huys gen. de 
croone te Lokeren opt sand, 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 103; een hofstede met de brauwerye, 
smesse ende gronden gen. de croone west het meulestraetken noort de strate [200R. + 1 ghemet], 1631, 
Staet van Goed (Boek 7), fo. 23; hofstede gen. de croone n. de strate [1/2 gemet], 1636, Staet van 
Goed (Boek 8), fo.  166; een hofstede west en de noort de straete oost de croone, 1656, Coh. Dorp, fo. 
157v. 
 
KROON 2 (Naastveld): een behuysde hofstede aende groote meulen ghenaemt de Croone, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 58. 
 
KRUISAKKER: een stuck lants geheeten den cruusacker, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 88; 
stuck lants geheeten den cruusacker zuut liggende tpopstraetke oost en noort sheerenstraete, 1587, 
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Staet van Goed (Boek 1), fo. 189; lant gen. den cruysackere oost den dendremontschen heerwech 
[800R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 242v; lant in de cruysacker ghen. den cruysacker west 
sheerenstrate, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 261v; 3 stucken lants gen. de cruysacker [2 
gemeten], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 392; lant in de cruysacker west den heerwech, 1656, 
Coh. Boxlaer, fo. 27v. 
 
KUIKEN: een sticken landt geh. het keuyken [een ghemet.], 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222. 
 
KWAAD AKKERKE: een ghemet landt ghen. het quaetackerken oost dhulsdockstraetken, 1619, Staet 
van Goed (Boek 4), fo. 68v. 
 
KWAAD BUNDER: meersch gen. het quaetbundere aen de hauw oost doude dreve [1300R.], 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 131v. 
 
KWAAD VELD: landt gen. tquaetvelt w. dhoochstraete [1040R.], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 
142. 
 
KWADE AKKER: landt gheh. den quaden ackere suyt het sturterickstraetken [2 ghemeten], 1619, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 69. 
 
KWADE DRIES <B6/1>: item noch 2 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o Jan Onghena ende 
Paesschier Bauwens met haerlieder eerfve, z den quaen driesch die in pachte haudt Anth. De 
Brauwere, w de zelve Anth. met de kerreboucken, n de nieulanden, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 4v. 
 
KWADE HEI(D)E: landt tenden beycam gen. de quade heye [400 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), 
fo 150 
 
KWADE HOEK <G3/2>: lant, Bergendriesch, in de cautere gen. den quaet houck [500R.], 1637, Staet 
van Goed (Boek 8), fo. 225; lant gen. den quaetouck [500 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo 282; 
saeylandts gen. den quaethouck [400 R], 1652, Staet van Goed (boek 19),fo. 49. 
 
KWATERSAKKER: lant ghen. squatersackere geleghen te puttenen west sheerenstrate suyt 
tpopstraetke, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211. 
 
LAAKPUT: eenen inslach op de haespoelstraete gen. de laeckputte, vercheynst aen den watergrave 
[groot 30R.], 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 406v; stuck lant in de haespoelstraete gen. de 
laeckputte [400R], 1645, Staet van Goed (Boek 14) fo. 407; lant gen. den laeckput [2 gemeten], 1650, 
Staet van Goed (Boek 18), fo. 283v,285v. 
 
LAAR <C4>: up dlaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 82v; lans aent laer, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 25v; saeylans opt laer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 27v; hofstede opt laer, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 109; opt laer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 110; stuck 
lants op dauboschlede gen. den westacker op laer, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 210v; stuck 
lants op laer gen. den halven acker, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 21v; lant, op staecte in d’laer 
gen. bonnekensacker suyt dauboschlee, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 289v. 
 
LAARBOS: lant, up staecte, gen. het laerbosch zuut dlaerstraetken [2 gem. 50R.], 1614, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 267; lant gen. den laerbos, 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 42v; land op staecte 
gen. den laerbos [400 R], 1656, Staet van Goed (Boek 21), fo. 81v. 
 
LAARKE <C4/6>: lant ghen. het laerken suyt de lee noort het laerstraetke [312R. uit 4 gemeten], 
1656, Coh. Dorp, fo. 67. 
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LAARMANSAKKER: lant op Lokeren en sinay , in de goosenstraete gen. den laermansackere [1/2 
bunder],1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 206 
 
LAARSTRAATJE <C4>: an tlaerstraetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 127; aent 
laerstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 106, 107; lant, up staecte, gen. het laerbosch zuut 
dlaerstraetken, 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 267; lant, op staecte, ghen. den cokere suyt het 
laerstraetken, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 238; landt op staecte ghen. den koker zuyt t 
laerstraetken, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 162; lant ghen. het laerken suyt de lee noort het 
laerstraetke, 1656, Coh. Dorp, fo. 67. 
 
LAGE MOLEN: een oliemeulen gen. de leeghe meulen, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 297. 
 
LAGE VISPOEL: lant ghen. de leeghe vispoel [270R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 200. 
 
LAMMEKE <C4/7>: lant geleghen by het lammeken op staecte noort het straetken, 1616, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 316; landt gen. de streeke suyt ende noort sheerenstraete, west: dlammeken, 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 49, 155v; een hofstede genaemt dlammeken suyt tsheerenstraete [380R.], 1656, Coh. 
Staeckte, fo. 49; landt oost dlammeken s+w sheerenstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 49v. 
 
LANG AKKERKE 1 (Oudenbos) <B4/13>: item noch een stick lands ghen. de zeven ghemeten o de 
bystier hepe, z het cleen steltken, w het lanc ackerken, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stic lands ghen. het lanc ackerken, o de zeven ghemeten, z de 
groote stelte, w de gootkens, n de meerschackers, groot 2 ghem. 92r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 stixkens tsamen ghemeten ghen. de gootekens, o het lanc 
ackercken, z de groote stelte, w de muelenstrate, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v. 
 
LANG AKKERKE 2 (Oudenbos) <B5/25>: item een stic lants ooc ghen. het lanc ackerken, o de 
groote stelte, z de langhe vuere,w de muelestrate, n de gootkens, groot 2 ghem. 145r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stic lants ghen. de langhe vuere, o de groote stelte, z 
de muelenackers, w de muelenstrate, n het lanc ackerken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v. 
 
LANG AKKERKE 3 (Oudenbos) <A5/25>: Item noch een stic lants ghen. het vossenhol, o het lanc 
ackerken dat in pachte heeft Laureyns Aelman, z Jan Onghena over het zelve clooster, w den calver 
acker die in pachte heeft Pieter van Peteghem gheseyt pachter, n den voorn. Aelman met het zelve 
landt, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5. 
 
LANG AKKERKE 4 (Oudenbos) <B5/36>: item een stic lants ghen. den crayenacker ende het bunder 
samen ghemeten, o den hooghen acker die in pachte heeft de we Laureyns de Gheest, z den halfven 
acker, w het lanc ackerken, n de voorn. we met de nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 6v; item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en den crayenacker, z de we 
Laureyns de gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met de nieu ackers, groot 2 
ghem. 132r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item een stic lants ghen. het ront bunder, o 
het lanc ackerken, z de voorn. we over het voorn. clooster, w het half bunder, n het ghebruuc van de 
zelve we, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7; lant ghen. tlanck bunder west t lanck ackerken, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 153; lant ghen. ’t lanckackerken, oost ’t lanck bunderke 
[520R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 153. 
 
LANG AKKERKE 5 (Staakte): lant gen. tlanckackerken, 1656, Coh. Staeckte, fo. 153. 
 
LANG BUNDER(KE) <B5/24>: item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en den 
crayenacker, z de we Laureyns de gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met de 
nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch 3 sticken lants ghen. de nieu 
ackers, o den bokeijt acker, z het lanc bunder, w het stic lands ghen. het leeiken, n de leede strate, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; lant ghen. tlanck bunder west t lanck ackerken, 1656, 
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Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 153; lant ghen. ’t lanckackerken, 520 R. oost ’t lanck bunderke, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 153. 
 
LANGE AKKER (Heiende, Everslaar): een stuck lants gen. den langhen acker aent heyende [500R.], 
1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; een stuck lants gen. den slanghenacker op’t heyende bijden 
langhen acker; 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; lant ghen. de langhen acker in de bormt, 1592, 
1593, Staet van Goed (Boek 1), fo. 260, 272; 2 perchelen lants, ghen den langhenacker, den 
waterganck [groot tsamen een bunder], 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo. 281v; lant gen. den 
langhenackere [200 ghemeten], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 151; lant op heyende gen. den 
langhen acker [2 ghemeten], 1656, Staet van Goed (Boek 20),fo. 227v. 
 
LANGE AKKERS 1 (Oudenbos) <A4/17>: item noch een stic lants ghen. den gheer, o Adriaen 
Aelman met de langhe ackers, z den lyaerts acker, w de hettynghe van Pieter Vervaet, n de 
pelledonghen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een houkich stic lants ghen. 
den plantsoen bosch, o ende n boschackers, z de langhe ackers, w het ghebruuc vanden zelven Aelman, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een stic lants ghen. de cleine pelledonc, o de 
langhe ackers, z den gheer, w den grooten pelledonc, n den plantsoen bosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch 4 sticken ghen. de langhe ackers, o het hurd ackerken ende het 
bunder, z de lyaerts ackers, w de pelledonc ende den gheer, n de leede ende het ghebruuc vanden zelve 
Aelman, groot 9 ghem., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item een stic lants ghen. het 
hurd ackerken, o het polderken, z het bunder, w de langhe ackers, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch een stic lants ghen. het bunder, o den polder, z de lyaerts ackers, 
w de langhe ackers, n het hurd ackerken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; lant ghen. de 
lange ackers, noort de leede [5 ghemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 28, 66v. 
 
LANGE AKKERS 2 (Bergendries):landt geheeten den langeackers [830R. in 2 delen], 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 24. 
 
LANGE AKKERS 3 (Naastveld): lant ghen. “inde langheackers” s. de straete [4 ghem. 40R.], 1656, 
Coh. Naestvelt, fo. 7v. 
 
LANGE BERKAKKER <A5/8>: item noch een stic lants ghen. de vyf ghemeten, o den spriet, z den 
langhen beercacker, w het vossegat, n de hofstede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12. 
 
LANGE BOS: jnden langhen boschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79. 
 
LANGE BOSSEN: aen de langhe bosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 96v; in de langhe 
bosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 97; 2 sticken ghen. de langhe bosschen [1200R.], 1624, 
Staet van Goed (Boek 5), fo. 44. 
 
LANGE EEKSCHOOT: lant ghen. den langhen eeckschoot [een half bunder], 1603, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 148. 
 
LANGE HEI(D)E 1 (Hulsdonken): bijde langhe heijde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v; 
lant gen. de langhe haye oost dhulsdonckstraatken [400R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; 
land in de hulsdonck gen. den langhe heye oost het hulsdonckstraetken [400R],1646, Staet van Goed 
(Boek 15), fo. 381;  
 
LANGE HEI(D)E 2 (Keldenaren): land in de keldeneers gen. de langhe heye s. t heystraetien, n. de 
groote heye [700 R], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 385v; land in de keldeneers gen. de grote 
heye s. de langhe heye, n. de keldeneers, 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo. 386. 
 
LANGE KANT(EN) <C4>: ande langhen candt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 83v; aen den 
langhen cant, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 106, 107, 110, 161v; Item een stic lants ghen. de 
dry bunders, o den tichelacker, z de buchten, w de dry bunders van Symoen de Boc, n de langhe 
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canten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen de langhe canten, o 
het clooster van Baudeloo, z den tichelacker ende de dry bunders, w de thien ghemeten, n Jo Pieter de 
Neve, groot 11 ghem. 223r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.9; item noch een stic lants ghen. 
den tichelacker, o het clooster van Baudeloo, z de buchten, w de dry bunders van Pieter de Brune, n de 
langhe canten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; lant ghen. hessenbosch, oost de langhen 
kant suyt den eecbosch, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v. 
 
LANGE MUNTEN <C4/8>: lant gen. het langhen munten [200 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), 
fo. 107v. 
 
LANGE MUNTJES <C4/8>: lant gen. de lange muntkens [400R., 2 percelen], 1637, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 69. 
 
LANGE SCHOOT <F7/6>: landt ghen. den lanckschoot [2 ghem. 52R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 260. 
 
LANGE STOELGIE ?: landt gen. de langhe stoelgie o. de waterganck, w.de brielgracht [350 R],1658, 
Staet van Goed (Boek 21),fo.416 
 
LANGE VOOR <B5/26>: item een stic lants ooc ghen. het lanc ackerken, o de groote stelte, z de 
langhe vuere, w de muelestrate, n de gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item 
noch een stic lants ghen. de langhe vuere, o de groote stelte, z de muelenackers, w de muelenstrate, n 
het lanc ackerken, groot 8 ghem. 41r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 7 
ackers ghen. de muelen ackers, o de gheerdekens, z de cloosterstrate, w de muelestrate, n de langhe 
vuere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een partye lants ghen. de groote stelte, 
o de clein stelte, ende de seven ghemete, z de gheerdekens, w de langhe vuere, n de gootkens, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; lant ghen. de lange veure (pacht van mevr. V. nieuwen bossche) 
[3 ghemeten 150 R. in 2 delen], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 121, 132v, 147v; land oost 
de groote stelte suyt de langhe vore, 1656, Coh. Afdreft, fo. 310. 
 
LANG KLAVERAKKERKE: lant ghen. t’lanck claverackerken [85R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 31. 
 
LANG LAARKE: lant op boxelaer ghen. het langhe laerken west de roosbeke [300R.], 1603, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 110v 
 
LANG STUK 1 (Oudenbos) <B4/14>: item noch een stic lants ghen. het lanc stic, o de grachtkens, z 
de jonghe eeckelen, w de vinneschooten, groot 3 ghem. 92r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
14v; Pieter van Petghem fs Pieters haudt in pachte 3 sticken lants ghen. de venneschooten, o het lanc 
stic, z den upgaenden eecbosch, w de vinneschooten van Lieven Bruggheman, n den nieupoortbosch, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Item den jonghen plantsoen bosch met den jonghen 
eeckelen, o het gebruuc van Adriaen Aelman, z den Hesschenen bosch, w den upgaenden eecbosch, n 
de grachtkens ende het langhe stic, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; Item de grachtkens 
ofte warande, o Bauduijn van Doorselare, Pieter Christiaens ende Pieter Onghena met haerlieder 
eerfve, z den hesschenen bosch, w het langhe stic, n een stic lants dat in pachte heeft Adriaen Aelman, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19; lant int houckeet gen. het lanckstuck [400R.], 1643, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 250 
 
LANG STUK 2 (Staakte): int lancstick, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 24v, 109, 109v; lant op 
staecte ghen. het lancstuck [7 ghemeten in 3 sticken], 1609, Staet van Goed (Boek 2), fo. 466. 
 
LANG STUK 3 (Puttenen): lant, op puttenen, gen. het lanck stick [200R.], 1629, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 207v. 
 
LANG STUK 4 (?): jn dlancstick, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 97v. 
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LAREN: 2 stucken lant gen. de laren zuyt daubosch leede [900R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
155. 
 
LATERSHOEK <B5/19-C5/6>: lant (pacht van mevr. van nieuwenbossche) in de latershouck, 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 90v; lant in de latershouck west: mevr. van nieuwenbossche, 1656, Coh. Hillaer, fo. 
95v; lant in den laterhouck west ende noort mevr. van nieuwenbossche, 1656, Coh. Eyende, fo. 121. 
 
LAUWERSAKKER: een stuck lants ghen. den lauwersacker, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 306. 
 
LEEAKKER: lant gen. het leeacker z. de lee [1 ghemet], 1647, Staet van Geod (Boek 15), fo. 5v. 
 
LE(D)E: ande lee, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; aen de leede, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 27, 147; op de lee, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 62; Item noch een stic lants ghen. de 
dry bunders, o de buchten, z de leede, w de hofstede van Pieter de Brune, n de twee bunders, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; Item noch 2 sticken lants ghen. de buchten, o Pieter de Brune 
als pachter van tzelve goet, z de leede, w de dry bunders, n Pieter de Brune als voorn. ghemeten totter 
halver leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch 4 sticken lants ghen. de neer 
borrent, o Pieter van Peteghem ende Gillis Onghena met haerlieder eerfven, z de hooghe ackers, w het 
straetken, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; Eerst een hofstede met een stic lants 
op de westzyde gheleghen, o de dry bunders, z de leede, w den hesschenen bosch, n den eecbosch, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; item noch 2 sticken lants deene ghen. den calveracker 
ende dander de weerfven hettynghe, z de voorn. hofstede, w de heefvraumeerschen, n de leede, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch 2 sticken lands ghen. de hettynghen, o den 
plantsoenbosch, z den schijtacker, w de weerven hettyinghe, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v; Item noch 2 sticken lands ghen. de heefvrauwen meerschen, o den calver 
acker, z de moerbekersgracht ende de mauwe, w het goet van myne heere Gorvenael Gouverneur van 
Grevelyngen, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; Eerst een dryhouckich stic dat 
hier te voren gheweest heeft eenen eecbosch, o het zelve goet, z de leede, w de hoorie van Jo Jan de 
Vos, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch 2 sticken lants, o het zelve goet, z de 
leede, w den voorn. dryhouc, n de hoorie van Jo Jan de Vos, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
12v; item noch een partie lants ghen. den zuldonck bosch met den voorsten meersch naest den dam, o 
ende w het zelve goet, z de leede, n de we Adriaen Bogaert, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
12v; item noch 2 sticken ghen. de meerschen, o den bosch acker van Paesschier van Damme, z de 
leede, w ende n het zelve ghebruuc, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; item een stic lants 
ghen. den bosch naest de berderen brugghen, o de voorgaende partie, z de pelledonghen, w de 
hettynghe, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item een stic lants ghen. het hurd 
ackerken, o het polderken, z het bunder, w de langhe ackers, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; Paesschier van Damme haudt in pachte dese 2 sticken lands ghen. den 
bosackere, o den auboschdam, z de leede, w de hettynghen van Lieven van Nieuwenhuus, n het 
upgaende eecboschken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; De strate beghinnende van de 
leede ende alzoo loopende naer lodders houc is groot 1 ghem. 44r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20v; landt gen. den cromme colf s. de leede n. de straete, 1644, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 398v; lant gen. het leeacker z. de lee, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 5v; lant ghen. 
de lange ackers noort de leede, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 28, 66v; ; lant suyt de 
pelledonck noort de lee, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 81v; omtrent 4 gemeten den 
esschenbosch nu gerodt ende gebracht ten lande suyt ende west: de leede (pacht van mevr.), 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v; lant ghen. de nerebormt noort de leede, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 140, 142; in de nerebormt, west de dreve, noort de lede, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 147; ghen. de bochten suyt de lee, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 155; lant 
ghen. den crommen colf, op den cautere oost de lee noort de straete, 1656, Coh. Dorp, fo. 20; meersch 
ghen. den dyckmeersch aen ’t dorp oost de leede, 1656, Coh. Dorp, fo. 50, 58, 69; landt ghen. den 
eeckelackere suyt de leede, 1656, Coh. Afdreft, fo. 403, 404; ghen. den esschenenbosch nu gerodt 
ende ghebracht te lande s ende west de leede, 1656, Coh. Afdreft, fo. 366; lant ghen. de 
pelledonckbosch noort de lee, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 81v lant ghen. het laerken 
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suyt de lee noort het laerstraetke, 1656, Coh. Dorp, fo. 67; landt op den cauter suyt de lee noort de 
cauterstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 14, 15v. 
 
LEDESTRAAT: item een stic lants ghen. den polder, o den polder van Symoen de Boc, z ende w het 
straetken recht op, n de leede straete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch een stic 
lants ghen. het leeiken, o de nieu ackers, z het ront bunder, w den populier acker, n de leede strate, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch 3 sticken lants ghen. de nieu ackers, o den 
bokeijt acker, z het lanc bunder, w het stic lands ghen. het leeiken, n de leede strate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch een stic lants ghen. den dreef acker met noch een stic 
lants op de west zyde gheleghen en is tesamen ghemeten, o de dreve, z den hooghen acker, w de nieu 
ackers, n de leede strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
 
LEEDS: lant, ghen. de nerebormt (pacht v mevr. v. nieuwenbossche) noord de leeds (suyt de hooghe 
ackers), 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 59. 
 
LEKE 1 (Oudenbos) <C4/9>: item een stic lants ghen. den populier acker, o een stic lants ghen. het 
leeiken, z het half bunder, w den polder, n de strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item 
noch een stic lants ghen. het leeiken, o de nieu ackers, z het ront bunder, w den populier acker, n de 
leede strate, groot 2 ghem. 184r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch 3 sticken 
lants ghen. de nieu ackers, o den bokeijt acker, z het lanc bunder, w het stic lands ghen. het leeiken, n 
de leede strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v. 
 
LEKE 2 (Oudenbos) <B4/15>: item noch een stic lants ghen. het leeiken, o Bauduijn van Doorselare, z 
de neerborrenden, w de buchten, n den tichelacker, groot 4 ghem. 280r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9v; item noch een stic lants ghen. den bucht, o het leeiken, z de neerborrent, w 
den grooten bucht die in pachte haudt Symoen de Boc, n de dry bunders, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9. 
 
LEEKHOUT: an tleechoudt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66v. 
 
LEENAKKER: lant ghen. de leenacker [naestvelt], 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 11v. 
 
LEEN <G6>: aent leen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 146; int leen 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 147; lant ghen. t’leen [2 ghem. 200 R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 3v; land ghen. tleen op 
boxlaer [750R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 231. 
 
LEENTJE: een bunder lant ghenaemt tleentkin ende de neerhaghe, 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
33v; lant ghen. gheluecken stick west sheerenstrate oost het leentken, 1611, Staet van Goed (Boek 3), 
fo. 113. 
 
LEENTJES: zaeylant gen. de leentkens [2 sticken, 500R.], 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 37v. 
 
LEENS: lant in leens op ’t naestvelt suyt de beke, 1656, Coh. Everslaer, fo. 59, 59v. 
 
LEENSTRAATJE: een bunder lants in 3 percheelen gelegen voir mespelberch oost tleenstraetken 
noirt den heerwech, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 99v. 
 
LEINSAKKER: landt gen. den leynsacker in de sleechaege o. sinay s. cloester ter haegen, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 152v. 
 
LEISCHOOT: ande leijschoodt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75; an tleijschoodt, 1571, Coh. 
10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79. 
 
LEISLANDEN: lant, te boeschoote gen. de leyslanden oost tclooster ter haghen zuut sheerenstraete [4 
ghemeten en half], 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 371v. 
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LEKERVELD <F4/5>: lant, bergendriesch, gen. de leckervelde suyt den heerwech [4 ghemeten], 1629, 
Staet van Goed (Boek 6), fo. 242v. 
 
LENEN <G6>: landt ghen. de leenen suyt sheerstraete, 2 ghemeten, 1656, Coh. Afdreft, fo. 239v. 
 
LIEVENSAKKER: zaeylandt omtrent de herbrughen gen. lievensackere oost de strate, 1647, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 96. 
 
LIJNSTUK <D6/4>: zaeyland gen. het lynestick z. de beke, n.+w. het hulsdonckstraetken [2 gemeten], 
1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 258 
 
LIJNSTUKSKE <D6/4>: lant gheh. dlijnstucxken het voorste west en noort thulsdonck straetken, 
1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 118. 
 
LINDE: by der linden 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 58v. 
 
LINDENAKKER: lant gen. den lindenacker n. den heerwech [800R.], 1637, Staet van Goed (Boek 9), 
fo. 68v. 
 
LIPPENS(BOS): ½ bunder boschs ghenaemt lippens, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 83v; landt 
gen. den lippenbosch [300R., 2 delen], 1656, Coh. Staeckte, fo. 32v. 
 
LISKENSBOS: lant op hillaer west liscens bosch, 1656, Coh. Hillaer, fo. 51. 
 
LISMEERS: ettinghe gen. den lismeersch [700R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 95. 
 
LODDERSHOEK <B5/19-C5/6>: jnde lodders houck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115v; in 
loddershouck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 19, 92, 95v; item noch 2 sticken lants ghen. de 
hooghe ackers, o Pieter van Petghem ende Cornelis de Vlieghere met haerlieder eerfve, z de cleen 
ackerkens in lodders houc, w de strate, n de neer borrent, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; 
item noch 5 sticken lants ghen. de clein ackers ghelegen in lodders houc, o Cornelis de Vlieghere met 
zyn eerfve, z het gebruuc van Laureyns de Gheest, w de strate, n de hooghe ackers, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch een partie lands ghen. Pieter petits acker met noch 4 
sticken up de westzyde al gheleghen in lodders houc, o het gebruuc van de we Laureyns de Gheest, z 
de hoors van Jan van Lare, w de voorn. we met het clooster goet, n den dreefacker, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item 4 sticken lants in lodders houc met noch een bosselken ghen. het 
spendeken upde zuutzyde gheleghen, o … z dhoors Laureyns de Gheest, w pieter petits acker, n de 
cleyne ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; Saerles ende Loys van Houcke hauden in 
pachte 3 sticken lands o den lodders houc met het gebruuc van Symoen de Boc, z Joos van Damme 
met zyn eerfve ende het voorn. clooster, w Adriaen Roels ackere, n den bylsteel ende het half bunder, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; De strate beghinnende van de leede ende alzoo loopende 
naer lodders houc is groot 1 ghem. 44r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; land gen. het 
loddershoucxken oost de haubosch dreve n. mevr. van nieuwenbossche, 1643, Staet van Goed (Boek 
13), fo. 39v; lant genamt de hoogheackers in de loddershouck noort de nerebormt, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 59; lant gh. den hooghen acker in de loddershouck noort de nerebormt, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 147; lant opt niestvelt inden loddershouck, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 149v; lant suyt t spendeken oost den loddershouck, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 153; lant opt niestvelt in den loddershouck oost nieuwenbossche, 1656, 
Coh. Eyende, fo. 9; lant ghelegen in de 4 bunders oost de dreve van loddershouck pacht van mevr. van 
nieuwenbossche, 1656, Coh. Eyende, fo. 162v. 
 
LO: upde loe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100. 
 
LOKERAKKER(S): den lokerackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119; landt ghen. de 
lokerackers s de beke [2 ghem. 68R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 267. 
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LOKERBEEK: up lokerbeke, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 130v; op Lokerbeke, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 65v; aen Lokerbeke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 66; by Lokerbeke, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 149; lant in de maesbosschen gen. de waeffelijzers suyt de 
lokerbeke, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13; lant op Boxlaer oost de lokerbeke west 
keunestraetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 9; een hofstede ghen. den meulenberch groot metten bogaert 
oost lokerbeke suyt den heerwech, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 13; land gheheten den swaertenackere suyt 
de lokerbeke, 1656, Coh. Afdreft, fo. 174; land achter de maesbosschen aen de waefelijsers s de 
lokerbeke, 1656, Coh. Afdreft, fo. 247. 
 
LOKEREN: te lokeren up de plaetse, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 112; een stick lants, in de 
berghen, prochie Lokeren geheeten de veltputte, wezende zantwoghe, 1589, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 230v; een ghem lants, geleghen ten dry Roos(en) binnen Lokeren, 1590, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 237; stuck lants in de bormt binnen prochie van Lokeren, 1598, Staet van Goed (Boek 2), fo. 9v; 
een hofstede, prochie Lokeren op ’t sant ghen. de sterre noort de strate, 1608, Staet van Goed (Boek 2), 
fo. 444; prochie Lokeren inde cryckt, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 41. een hofstede, prochie 
Lokeren, voir de kercke ghen. de zwane noirt tkerchof, 1609, Staet van Goed (Boek 2), fo. 457; lant, 
Lokeren, gen. de voorste stoeldie noort den heerwech, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 46; lant, 
Lokeren, gen de achterste stoeldie [800R.], 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 46; lant , Lokeren, ghen. 
de stoeldie, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 98v; 4 ghemeten gen. de wouters ackers gelegen onder 
de heerlicheyt van de prelaet van dronghenen binnen Lokeren, 1615, Staet van Goed (Boek 3), fo. 263; 
twee stucken lant, deen stuck licht up de prochie en heerelichede van Exaerde dander up Lokeren gen. 
strubollekensacker (Exaerde), gen. de dweersackere (Lokeren) commende met een dreefken ter strate 
suyt de strate [samen groot 800R.], 1618, Staet van Goed (Boek 4), fo. 19; een behuysde hofstede met 
schueren, stallen, brouwerije ende een huys gen. de croone te Lokeren opt sand, 1625, Staet van Goed 
(Boek 5), fo. 103; zaeylant, wijck boeschoote, Lokeren, gen. den rywech, 1626, Staet van Goed (Boek 
6), fo. 33; lant gen. den briessenackere aenden herewech op Lokeren, 1633, Staet van Goed (Boek 8), 
fo. 24v; zaeylant en meersch, Lokeren deur Dacknam over Pieter Ydenveer gen. den housaert w. het 
straetken van het veer, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 201v; zaeylant, Lokeren, gen. het ventien, 
1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 369; een hofstede gen. de brauwerye oost de pastorye van lokeren 
west ’t kerckenstraeten, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 104v; lant bij de gansdries in de 
weehaeghe binnen lokeren ghen. het aelstackerken, 1646, Staet van Goed (Boek 15), fo. 421v; lant, 
opt geschy van Lokeren en Synaey gen. het geynsten, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 275; 
meersch op scheiding Lokeren, waasmunster nabij de Durme gen. de spyck, 1647, Staet van Goed 
(Boek 15), fo. 23; landt binnen lokeren en waesmunster ghen. den beckackere, 1647, Staet van Goed 
(Boek 15), fo. 62; olimeulen op lokeren gen. windekensmeulen, 1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 
189v; landt Lokeren op Beycam ghen. den wulfputte, 1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 322v; 
Meersch, Lokeren, wyck pier heydenveer gen. sluysmeersch [400 R], 1654, Staet van Goed (Boek 20), 
fo. 9v; Lant, Lokeren, nabij dacknammeulen gen. het groot velt, 1655,Staet van Goed (Boek 20),fo. 
108; lant op Lokeren en sinay , in de goosenstraete gen. den laermansackere,1656, Staet van Goed 
(Boek 20), fo. 206; een hofstede west de gaeremerct noort de gaerenhuysen en de prochie v. Lokeren, 
1656, Coh. Dorp, fo. 65; meersch achter lokeren oost den kerckenbosch suyt de durme, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo.1; lant ghen d’aude puttenen  (pacht vd kercke van lokeren) oost ende noort: de 
selve kerckelant suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 48; hofstede aan de merckt lokeren de herberge 
gen. de zonne west de gaermerct en de gaeren huysen, noort de gaeren huysen en de grond van de 
prochie lokeren [9 R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 157; sayland op lokeren omtrent 
Daknammeulen gen. den heeacker, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo.376; land op Lokeren gen. de 
snarens acker, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 380v. 
 
LOKERHOUTE <G5>: van lokerhaute, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108; te lokerhaute, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 111v; by lokerhaute, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 53, 
62v, 137; meersch by Lokerhaute, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 100, 146; te lokerhaute, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 132v; van lokerhaute, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136v; 
meersch te lokerhaute, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 141; meersch over lokerhaut, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147v; ettinghe by lokerhaute, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 148v;  een 
hofstede op lokerhoute opde heerelichede van cokelberghen, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 331; 
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meerschen bij Lokerhautte gen. den papenhul, 1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 77; een hofstede 
mette saete te Lokerhaute met een meerschken oost de durme, noort den dam in erven Jan van 
doorslaer, schipenaekere, 1656, Coh. Dorp, fo. 139; meersch by lokerhaute oost den dam, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 37v. 
 
LOKERHOUTBRUG <F5/3>: over loker houtbrugghe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v; 
over Lokerhautbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147v; 2 meerschen, over de 
lokerhautbrugge gen. den hunckaert, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 196; lant,gen. robberechts 
winckele o. de santackers,n. de meersschen [6 gemeten over de lokerhautbrugge aen de santackers], 
1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 531; meersch te Lokerhautbrugghe oost en noort de durme suyt 
het straetken vd. capelrye, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 43; een hoymeersch over lokerhautbrugghe gen. 
de weedauwe s. d’aude durme, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v; lant en meersch over 
lokerhautbrugghe gen. den heuvel s. d’aude durme, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v; lant 
over lokerhautbrugghe gen. de wallekens, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v. 
 
LOKERHOUTDAM <F5>: aen lokerhaut dam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 145. 
 
LOKERKOUTER <F5>: an loker cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 69v; up loker cautre, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 124v; op lokercautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 58, 
64, 143. 
 
LOKERMEERS: bij lokermerschs, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 126. 
 
LOKERSTRAAT: de lokerstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 116v; op de Lokerstrate, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 81; op de Lokerstraete by t beykam, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG 
R 28, fo. 87; lant op ’t niestvelt suyt de lokerstraete, 1656, Coh. Eyende, fo. 3v. 
 
LOKERSTRAATJE 1 (Afdreft): land aen tlokerstratien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 290v, 294, 298v. 
 
LOOKBED: lant ghen. tloocbedde op den santcouter by den meulen [400R.], 1597, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 315. 
 
LOTERSHOEK <B5/19-C5/6>: lant gen. den lotershouck [280 R], 1649, Staet van Goed (Boek 17), 
fo. 157; in de Lotershouck [8 gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 138.  
 
LUYCXAKKER: lant gen. den luycxackere in deeckstraete, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 328v. 
 
LYAERTSAKKER(S) <A4/18>: item noch een stic lants ghen. den gheer, o Adriaen Aelman met de 
langhe ackers, z den lyaerts acker, w de hettynghe van Pieter Vervaet, n de pelledonghen, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch 7 sticken lants ghen de leyaerts ackers, o Lieven 
Bruggheman met de straetackers, z de schuer ackers, w het schijtstraetken, n den gheer, groot 18 ghem. 
31r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch 4 sticken lants ghen de schuerackers, o 
het straetackerken, z de dreve, w de voorn. hofstede, n de lyaerts ackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10; Item noch een stic lants ghen. den schytacker, o de lyaerts ackers, z den 
spriet, w de vyf ghemeten, n de groote hettynghe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; item 
noch 4 sticken ghen. de langhe ackers, o het hurd ackerken ende het bunder, z de lyaerts ackers, w de 
pelledonc ende den gheer, n de leede ende het ghebruuc vanden zelve Aelman, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch een stic lants ghen. het bunder, o den polder, z de lyaerts ackers, 
w de langhe ackers, n het hurd ackerken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; Item den 
grooten polder, o de dry ackers, z de lyaerts ackers, w het bunderken, n het cleyn polderken, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
MAAISOEN: een stick lant ghen. t maeysoen op boxelaer [500R.], 1591 Staet van Goed (Boek 1), fo. 
249; lant gen. tmasoen noort den derremondschen heerwech [500R.], 1623, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 242v. 
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MAASBOSSEN <F7>: jnde maesbosschen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66v; bij de 
maesboschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 67; by de maesbosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 4, 5, 83, 148v; aen de maesbosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 6, 64, 64v, 
82, 83v, 84v, 89, 147, 147v, 149; in de maesbosschen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 84, 89v, 
145, 146v; een crapken lants ghen. t heyken in de maesbosschen, 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
76; lant 4 gemeten, op boxelaer, in de maesbosschen gen. de groote hipte, 1624, Staet van Goed (Boek 
5), fo. 42v; lant, in de maesbosschen, ghen. den boschacker, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 261v; 
lant in de maesbosschen gen. de waeffelijzers suyt de lokerbeke, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 
13; lant in de maesbosschen gen. de Rywechschen, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v; lant in de 
maesbosschen gen. den Rywech, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v; lant in de maesbosschen gen. 
het callaengeackerken, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 210v; lant in de maesbosschen gheweest 
hebbende een opgaende eeckbosch, 1656, Coh. Everslaer, fo. 9; landt in de maesbosschen oost 
t’casteelgoet, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 50; land in de maesbosschen oost t casteelgoet, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 267; land achter de maesbosschen aen de waefelijsers s de lokerbeke, 1656, Coh. Afdreft, 
fo. 247. 
 
MAASBOSSTRAATJE <F7>: land op boxelaer ghen. theyken oost het maesboschstraetken, 1619, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 115. 
 
MAASSCHALKSAKKER: 800R lants in 2 perceelen deen aen dander ghenaempt maesschalcks acker 
geleghen op hamcauter west straetkin naer de groote gracht gaende, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
46; lant wijck nieupoorte, gen. maesschalckesackere [2 ghemeten], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
52. 
 
MAASTVELD: upt maestvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80; den wijcq vanden 
maestvelde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80. = Naastveld ? 
 
MAERCXBOS: landt gen. den maercxbosch [506 R], 1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 156v. 
 
MARKT <F5>: een behuysde hofstede aen de merct gen. de fonteyne, s. de merct, 1646, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 102; een hofstede west de gaeremerct suyt de merct, 1656, Coh. Dorp, fo. 66; een 
hofstede, oost het schepen huys, tstraetken suyt de merct, 1656, Coh. Dorp, fo. 73v; hofstede aan de 
merckt lokeren de herberge gen. de zonne west de gaermerct en de gaeren huysen, noort de gaeren 
huysen en de grond van de prochie lokeren [9 R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 157 
 
MARTENSAKKER: land tenden everslaer gen. de martensackere w. ‘sheerenstraete [twee gemeten], 
1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 13v.  
 
MEELAKKERS: lants in 4 stucken, ghen. de meelackers aen den houvere [5 gemeten 200R.], 1656, 
Coh. Boxlaer, fo. 6v; land ghen. de meelackers aen de oevere [5 ghem. 200R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 
231v, 257. 
 
MEER: eene hoymeersch ghen. de meere west de durme [1 ghem. 50R.], 1604, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 57v; meersch gen. de meer zuyt en west de durme [2 gemetten], 1631, Staet van Goed (Boek 7), 
fo. 70v. 
 
MEERSAKKER(S) <B4/16>: Item noch 4 sticken lands ghen. de meersch ackers, o de dreve recht op, 
z de zeven ghemeten met de gootkens, w de muelestrate, n de vissersgracht, groot 13 ghem. 143r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stick lands ghen. de zeven ghemeten o de 
bystier hepe, z het cleen steltken, w het lanc ackerken, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stic lands ghen. het lanc ackerken, o de zeven ghemeten, z de 
groote stelte, w de gootkens, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item 
noch 5 stixkens tsamen ghemeten ghen. de gootekens, o het lanc ackercken, z de groote stelte, w de 
muelenstrate, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; lant ghen. den 
meerschackere [4 gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 147, 147v. 
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MEERBERMT: meerbormt, 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 65 = Neerbermt? 
 
MEERSEN <A4/19>: item noch 2 sticken ghen. de meerschen, o den bosch acker van Paesschier van 
Damme, z de leede, w ende n het zelve ghebruuc, groot 4 ghem. 54r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch 3 sticken lants te weten den grooten bosch acker met noch twee 
sticken lants up de noortzyde, o den keercweghel, z den meerschen, w den zuldonck bosch, n de 
hofstede van Lieven van Waelvelde, Jan Bruggheman ende Lieven van Nieuwenhuus metsgaders de 
nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v. 
 
MEERSENHOEK: lant ghen. den meerschenhouck [één ghemet], 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
307v. 
 
MEIAKKER: land gen. den meyeackere, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 426v. 
 
MEIERIJ <B3/4>: lant op de heerlycheyt van dronghen ghen. de meyerye [570R.], 1631, Staet van 
Goed (Boek 7), fo. 27. 
 
MELISVELD <C3/2>: het melis velt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 91; jnt melis velt, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 124v; 2 sticken lants in de keldeneers op beede zijden van de 
waterganck noort het melisvelt, 1625, Staet van Goed (Boek 5), fo. 124v. 
 
MERELPUT: lant noort den merelput, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 27. 
 
MERWEI(D)E: landt merweye [153R.], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 152. 
 
MESTVELD: up tmestvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v; up tmestvelt, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 74v; bij tmestvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80. 
 
MICHIELENSAKKER: lant gen. michielens ackere [400 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 225 
 
MICHIELSAKKER: lant in de maesbosschen gen. michielsacker [500R], 1633, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 13v. 
 
MISPEL(KE) <H3/5>: landt gen. het mespel(ken) in den keyserick n. het moerstraetke [353R.], 1656, 
Coh. Berghendriessche, fo. 152v.  
 
MISPELAARBEEK: bij de mespeleeren beke, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 109v; aen de 
mespeleer beke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147v ; lant by de mespelaerbecque suyt de 
straete, west de becque, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 95. 
 
MISPELARENAKKER: land gen. den mespelerenacker, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 300 
 
MISPELBERG 1 (hoogte): een bunder lants in 3 percheelen gelegen voir mespelberch oost 
tleenstraetken noirt den heerwech, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 99v; lant aen mespelberch oost t 
straetken noort den herwech, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 173; ettynge aen mespelberch 
oost t’ straetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 49; lant aen mespelberch west s’papenackere, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 13v; ettinghe aen mespelberch gen. den calversbosch o. ’t straetken s. den 
papenackere, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 128v. 
 
MISPELBERG 2 (land): jn dmespelberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 101v; in 
mespelberch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 129; 5 ghem. lants hooghe ende leeghe ghenaempt 
de mespelbergh, 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 33; land gen. den mespelberch, 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 427v. 
 



 216 

MISPELAARBERGSTRAAT: lant ghen. den papenbosch over eechberch o. mespelerberchstraeten, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 21v. 
 
MISPELBROEK: meersch en lant gen. het mespelbroeck [5 ghem. en 200R.], 1614, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 267. 
 
MISPELKERBEEK: ande mespelkerbeke, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 108v. 
 
MISPELSTUK <A5/9>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de ander 
zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z 
Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, 
n de synghelstreke van Marcus Onghena, groot 21 ghem. 21r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 10v; lant gen. het mespelstuck oost de dreve noort een eeckenbosch, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 111.  
 
MOERBEKERSGRACHT: Item noch 2 sticken lands ghen. de heefvrauwen meerschen, o den calver 
acker, z de moerbekersgracht ende de mauwe, w het goet van myne heere Gorvenael Gouverneur van 
Grevelyngen, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v. 
 
MOERSTRAAT 1 (Heerbrugge): in de moerstraat, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 126. 
 
MOERSTRAAT(JE) 2 (Bergendries) <H3>: jnde moerstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 
105v; jnt moestraetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 106; lant gen. de claverbeke aen t 
moerstraetken [noord] w. de hoochstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 98; lant in de keyserick o. 
de moerstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 120; lant aen de moerstraete oost waesmunstere, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 122; landt gen. het mespel(ken) in den keyserick n. het moerstraetke, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 152v; landt in den keyserick oost de moerstraete, 1656, Coh. 
Roosen, fo. 118; landt ghen. de claverbecke aen de moerstraete n tvoornoemde straetke, 1656, Coh. 
Afdreft, fo.84v; land int keyseryck n. t moerstraetken, 1656, Coh. Afdreft, fo. 85. 
 
MOLENAKKERS <A5/10>: item noch een stic lants ghen. de langhe vuere, o de groote stelte, z de 
muelenackers, w de muelenstrate, n het lanc ackerken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; 
item noch 7 ackers ghen. de muelen ackers, o de gheerdekens, z de cloosterstrate, w de muelestrate, n 
de langhe vuere, groot 16 ghem. 214r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 
stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de gheerdekens, o de rootsticken, z de cloosterstrate, 
w de muelenackers, n de groote stelte, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; Item noch 2 
sticken lants ghen. de muellen ackers, o de meullestrate, z de cloosterstrate, w het zelve goet dat in 
pachte heeft Jan Onghena, n den muelen beerch, groot 3 ghem. 48r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 5; Eerst 2 sticken lants ghen. de muelenackers, o Joos van Keerchove met de 
muelenackers die hy in pachte is hebbende, z de cloosterstrate, w de schaepdriesschen, n het stic ghen. 
de vossen hol, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; Eerst 2 sticken lants ghen. de 
muelenackers, o Joos van Keerchove met de muelenackers die hy in pachte is hebbende, z de 
cloosterstrate, w de schaepdriesschen, n het stic ghen. de vossen hol groot 8 ghem. 127r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; Laureyns Aelman haudt in pachte 5 sticken lants gen. de 
muelenackerss, o de muelestrate ende het ghebruuc van Joos vande Keerchove, z den muelenbeerch, w 
Joos van de Keerchove met een stic lands ghen. het vossen hol, n de dreve, groot 7 ghem. 283r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v, lant ghen. de meuleackers west d’ auboschmeulen [2 bunders 
in delen], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 132v, 142. 
 
MOLENBERG 1 (Oudenbos) <A5/10>: Item noch 2 sticken lants ghen. de muellen ackers, o de 
muellestrate, z de cloosterstrate, w het zelve goet dat in pachte heeft Jan Onghena, n den muelen 
beerch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Laureyns Aelman haudt in pachte 5 sticken lants 
gen. de muelenackers, o de muelestrate ende het ghebruuc van Joos vande Keerchove, z den 
muelenbeerch, w Joos van de Keerchove met een stic lands ghen. het vossen hol, n de dreve, 1617, 
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Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; Het ackerken tussen den voorn. muelenbeerch ende het 
smesken is groot 186r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 21. 
 
MOLENBERG 2 (Bokselaar) <G7/3>: een hofstede gen. den muelenberch zuyt west sheerenstrate 
noirt sconincx straetken [200R.], 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 64v; een hofstede ghen. den 
meulenberch groot metten bogaert oost lokerbeke suyt den heerwech [200R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
13. 
 
MOLENBERG 3 (Rozen): lant genaemt den meulenberch suyt den heerwech oost de straete [425R.], 
1656, Coh. Roosen, fo. 76. 
 
MOLENBERG 4 (Naastveld): lant ghen. de meulenberg up tnaestvelt zuut tsheerenstrate, 1584, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 11v; stick zaeylandt gen. den meulenberch [1/2 bunder], 1641, Staet van Goed 
(Boek 11), fo. 242. 
 
MOLENBERG 5 (Heerweg): aen den muelenberg, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 116 
 
MOLENSTRAAT 1 (Bokslaar) <F5>: in de muelenstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 57v, 
145; in de muelenstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 137v, 145. 
 
MOLENSTRAAT 2 (Oudenbos) <A5>: Item noch 3 sticken lands ghen. de dry ackers, o de 
muellestrate, z het zelve goet dat in pachte haudt Lieven Bruggheman, w het gebruuc van Lieven van 
Waelvelde, n den dam, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1; Item noch 4 sticken lands ghen. de 
meersch ackers, o de dreve recht op, z de zeven ghemeten met de gootkens, w de muelestrate, n de 
vissersgracht, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 5 stixkens tsamen ghemeten 
ghen. de gootekens, o het lanc ackercken, z de groote stelte, w de muelenstrate, n de meerschackers, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item een stic lants ooc ghen. het lanc ackerken, o de 
groote stelte, z de langhe vuere,w de muelestrate, n de gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 1v; item noch een stic lants ghen. de langhe vuere, o de groote stelte, z de muelenackers, w de 
muelenstrate, n het lanc ackerken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 7 ackers 
ghen. de muelen ackers, o de gheerdekens, z de cloosterstrate, w de muelestrate, n de langhe vuere, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch 3 sticken lants o de heysticken, z het gebruuc 
van Laureins Aelman, w de muellestrate, n den nieuwen heyacker die in pachte haudt Adr. Aelman, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4; Item noch 2 sticken lants ghen. de muellen ackers, o de 
muellestrate, z de cloosterstrate, w het zelve goet dat in pachte heeft Jan Onghena, n den muelen 
beerch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; item noch 2 sticken lants ghen. de calver ackers, o 
de muellestrate, z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w de mauwe ende de wortelackers, n de 
dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; Item noch 9 sticken lants ghen. de scheerpackers, 
o de muelenstrate, z de hofstede ende eerfve van Jan Onghena, w het scheerp heyken, n de 
cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; item noch een stic lants ghen. het 
straetackerken, o ende z de muelestrate, w de schuerackers, n de straetackers van Lieven Bruggheman, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; Laureyns 
Aelman haudt in pachte 5 sticken lants gen. de muelenackerss, o de muelestrate ende het ghebruuc van 
Joos vande Keerchove, z den muelenbeerch, w Joos van de Keerchove met een stic lands ghen. het 
vossen hol, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; Den zelven noch een partie 
lands, o en n het zelve clooster lant dat in pachte heeft Jacob Haghens, z de strate van Calcken, w de 
muellestrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; Eerst de meulestrate vande 
steenenbrugghe tot de palen van Cacken zonder de inslaghen ende hauden meulen beergh, noch groot 
met de plaetse daer den windmuelen ende rosmuelen up staet 6 ghem. 184r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo 20v; Pieter van Peteghems dreve van de muelestrate tot den upstal, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; lant pacht van mevr. v. nieuwenbossche oost de meulenstraete suyt 
de dreve van Peteghemsgoet, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 53v. 
 
MOLENSTRAAT(JE) 3 (Naastveld): een hofstede met de brauwerye, smesse ende gronden gen. de 
croone west het meulestraetken noort de strate, 1631, Staet van Goed (Boek 7), fo. 23; 
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lant op’t naestvelt west de meulestraete [94R.], 1656, Coh. Naestvelt, fo. 16. 
 
MOLENSTRAATJE 4 (Puttenen, Heerbrugge) <E3>: aent muelenstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 125; saeyland in het meulestraetien gen. het schaebrouck s. het weergrachtstraetken, 
1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 415v. 
 
MOLENSTRAATJE 5 (?): an het molestraetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94v; an 
tmuelestraetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 97v. 
 
MOLENSTUK: lant gen. het meulestuck [800 R in ’t geheel, 400 R voor dit deel], 1651, Staet van 
Goed (Boek 18), fo. 117, 126 
 
MOLS: een stick lants ghen. smols [groot 500R.], 1584, Staet van Goed (Boek 1), fo. 52. 
 
MOLSBERGEN <H5>: ande molsberghen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66v; bijde 
molsberghen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 102v; anden molsberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. 
SAG R. 28, fo. 106; ontrent de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 51; half bunder lans 
aen de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 53; meersch en lans by de molsberghen, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 62v; aende molsberghen suyt den roosen, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 127v; meersch aen de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 132v, 137; 
lans aende molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 134, 137v; aen de molsberghen, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 135; by de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 135v; 
half bunder meersch inde molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136; inden houck ontrent 
de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136; meersch by de molsberghen, 1577, Coh. 5e 
p. Lok. SAG R 28, fo. 137v; op de molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 143; te 
molsberghen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 149; een stuck gen. de bercacker oost sheerenstrate 
zuyt de molsberghen, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 132v; land ghen. den heeckbos suyt de 
molsbergen, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 456v; 2 parcheelen bosch neffens tvoorstaende 
[capbosch oost d’eeckhautstraete en suyt de dreve aen dlant pieter yden in houck aen d’eeckhaut] west 
ende noort de dreve comende van hoever naer den meerschkant naer de molsberghen, 1656, Coh. 
Roosen, fo. 109; de molsberghen west de meerschkant noort de straete v. molsberghen naer 
waesmunstere, 1656, Coh. Roosen, fo. 109;  
 
MOLSBERGENMOLEN: oliemeulen, de molsberghenmeulen, 1656, Coh. Afdreft, fo. 210. 
 
MO(L)SBROEK <G5>: jnt mosbrouck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 105; int molsbrouck, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 133, 146, 168v; een stuck lants genaemt de coirendonck geleghen 
in het molsbrouck, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 133v; meersch ghen. de spyck in t mosbrouck 
suyt de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 211v; een ettinghe int mosbrouck west de gasthuysmeersschen, 
1656, Coh. Dorp, fo. 109v; meersch int mosbroeck gen. den hoeck, 1658, Staet van Goed (Boek 21), 
fo 443. 
 
MOORTELKE: lant ghen. het moortelken [450R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 152v; land gen. 
t moortelken [1/2 bunder], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 122v; lant ghen. het moortelken [200 R], 
1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 281 
 
MOORTELS <F7>: landt op boxelaere gen. de moortele [2 ghemeten], 1654, Staet van Goed (Boek 
19), fo. 254v; lant in de moortels w. ende n. de cattestr.,  1656, Coh. Boxlaer, fo. 26v; landt in de 
moortels west de cattestraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 229. 
 
MOSBEEKSKE: lant op Everslaer ghen. tRoolant zuyt het mosbeecxken, 1606, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 256; lant in troolandstraetken west het mosbecxken, 1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 363. 
 
MOSBOS: anden mosboschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 121. 
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MOSGRACHT <D4>: land gen. den mosgracht [150 R], Staet van Goed (Boek 14),fo. 94 
 
MOST 1 (Bokslaar) <F7/7>: lant ghen. de most oost den cakelberg zuyt het moststraetken [500R], 
1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 152v. 
 
MOST 2 (Nieuwpoort): saeylandt in de wijck van nieupoort ghen. den most [900R], 1620, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 118; lant gen. den most [4 gemeten], 1649, Staet van goed (Boek 17), fo. 156; landt 
gen. den most [363 R], 1653, Staet van goed (Boek 19), fo. 136 
 
MOSTIER: lant ghen. tmostier [390 R], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 12v. 
 
MOSSTRAAT <E7-F7>: lants up everslaer, daer ment heet dmostraete, 1586, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 114. 
 
MOSTSTRAATJE <E7-F7>: lant ghen. de most oost den cakelberg zuyt het moststraetken, 1611, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 152v. 
 
MOUW 1 (Oudenbos) <A4/9>: Alvooren haerlieder hofstede, o den schytacker, z de vyf ghemeten, w 
de mauwe, n den calver acker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; Item noch 2 sticken 
lands ghen. de heefvrauwen meerschen, o den calver acker, z de moerbekersgracht ende de mauwe, w 
het goet van myne heere Gorvenael Gouverneur van Grevelyngen, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v. 
 
MOUW 2 (Oudenbos: zie grote en kleine mouw) <A5/7-A5/11>: item noch 2 sticken lants ghen. de 
calver ackers, o de muellestrate, z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w de mauwe ende de 
wortelackers, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10. 
 
MOUW 3 (Oudenbos): een stuck lants gen. de mauwe, 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246; een 
stuck lants gen. de mauwe, 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 363. 
 
MOZEN: in de mosen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 114v, 156; 1249 R ghen. de mosen, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 115v. 
 
NAASTVELD <E6>: vanden naestvelde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 18; up naestvelt, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 68v; up tnaestvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80; 
opt naestvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 4, 9, 9v, 10v, 11, 11v, 13v, 91v, 95v; by t naestvelt, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 57; aent naestvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 17, 62v, 
90v, 92, 100; lant op tnaestvelt, gen. den eecschoot weegt uit langs het heystraetken, 1623, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 246; lant opt naestvelt gen. den heckacker, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
234v; lant op het naestvelt gen. het curt seepken zuyt sheerenstrate, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
234v; lant in leens op ’t naestvelt  suyt de beke, 1656, Coh. Everslaer, fo. 59, 59v; lants ghenaempt 
den gast opt naestveld, 1656, Coh. Dorp, fo. 13v; ’t heystraetken opt naestvelt, 1656, Coh. Dorp, fo. 
13v, 128; lant op’t naestvelt west de meulestraete, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 16; lant opt naestvelt ghen. 
den eeckschoot, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 29; lant aent naestvelt oost het gaverstraetke, 1656, Coh. 
Naestvelt, fo. 37v; lant gheweest sijnde eenen plantsoenbosch opt naestvelt, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 
73v; land op naestveld gen. den heeckacker, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 361v. 
 
NEELKENSAKKER: landt gen. neelkens ackere s. sheerenstraete [1/2 bunder], 1654, Staet van Goed 
(Boek 19), fo. 323 
 
NEERAKKER: jnden neerackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79. 
 
NEERBERMT <C5/7>: item noch 4 sticken lants ghen. de neer borrent, o Pieter van Peteghem ende 
Gillis Onghena met haerlieder eerfven, z de hooghe ackers, w het straetken, n de leede, groot 20 ghem., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch 2 sticken lants ghen. de hooghe ackers, o Pieter 
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van Petghem ende Cornelis de Vlieghere met haerlieder eerfve, z de cleen ackerkens in lodders houc, 
w de strate, n de neer borrent, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch een stic lants 
ghen. het leeiken, o Bauduijn van Doorselare, z de neerborrenden, w de buchten, n den tichelacker, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9v; item noch een stic lants ghen. den bucht, o het leeiken, z 
de neerborrent, w den grooten bucht die in pachte haudt Symoen de Boc, n de dry bunders, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; De strate vande steenen brugghe tot de neerborrent met de halve 
leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; lant genamt de hoogheackers in de loddershouck 
noort de nerebormt, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 59; lant, ghen. de nerebormt (pacht v 
mevr. v. nieuwenbossche) noord de leeds (suyt de hooghe ackers), 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 59; lant ghen. de nerebormt noort de leede [4gemeten 40 R. in 2 delen], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 140, 142; in de nerebormt, west de dreve, noort de lede, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 147; lant gh. den hooghen acker in de loddershouck noort de nerebormt, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 147.  
 
NEERBRAKE: lant gen. de neerbraecke [400 R], 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 380v. 
 
NEERRAKE <H3/6>: landt gen. de neerake ende tarwstuck o. dhoochstraete [1005R.], 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 141v. 
 
NEERHAGE: een bunder lant ghenaemt tleentkin ende de neerhaghe, 1584, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 33v; meersch ghen. den neerhaghe [1/2 bunder], 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 266v; landt 
gen. de neerhaeghe [485R.] 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 1v. 
 
NEERHOUW: jnden neren hau, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94v. 
 
NEERS: jnde neers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v, 78. 
 
NELISVELD: int nelisvelt, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 173v. 
 
NIESTVELD: aent niestveld, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 12, 15v, 62, 93, 95v; opt niestveld, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 13, 13v, 17, 17v, 20, 67v, 68, 94, 97v; byt niestvelt, 1577, Coh. 5e 
p. Lok. SAG R 28, fo. 96v; een bosch ant niestvelt daer ment heet den beycam, 1587, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 130v; lant op ’t niestvelt ghen. de bormt, 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 376v.; lant 
opt niestvelt inden loddershouck, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 149v; lant op niestvelt in 2 
stucken suyt de cloosterstraete west de dreve van t’ spendeken, 1656, Coh. Eyende, fo. 1; lant op ’t 
niestvelt suyt de lokerstraete, 1656, Coh. Eyende, fo. 3v; lant opt niestvelt in den loddershouck oost 
nieuwenbossche, 1656, Coh. Eyende, fo. 9. 
 
NIEUW BOSAKKER(KE) <B4/18>: item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z het 
nieu boschackerken, w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 13v; Eerst een stic lants ghen. den wulgaert, o den upstal, z ende w den aubosch 
dam, n den nieuwen boschackere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een stic 
lants ghen. het nieubosch ackerken, o den wal ende jonghe planterie, z den wulgaert, w het 
slachtbosselken, n den boschacker, groot 1 ghem. 295r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14. 
 
NIEUWE AKKERS <B4/17>: item een stic lants ghen. den crayenacker ende het bunder samen 
ghemeten, o den hooghen acker die in pachte heeft de we Laureyns de Gheest, z den halfven acker, w 
het lanc ackerken, n de voorn. we met de nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; 
item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en den crayenacker, z de we Laureyns de 
gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met de nieu ackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. het leeiken, o de nieu ackers, z het ront bunder, 
w den populier acker, n de leede strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch 3 
sticken lants ghen. de nieu ackers, o den bokeijt acker, z het lanc bunder, w het stic lands ghen. het 
leeiken, n de leede strate, groot 16 ghem. 48r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch 
een stic lants ghen. den dreef acker met noch een stic lants op de west zyde gheleghen en is tesamen 
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ghemeten, o de dreve, z den hooghen acker, w de nieu ackers, n de leede strate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 8; lant ghen de nieuackers [3 gemeten totaal 6 bunders 475 R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 111v, 125, 125v, 132v, 145. 
 
NIEUWE DREEF: de nieuwe dreve commende an de heystrate is groot 135r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
NIEUWE HEIAKKER <A5/12>: item noch 3 sticken lants o de heysticken, z het gebruuc van 
Laureins Aelman, w de muellestrate, n den nieuwen heyacker die in pachte haudt Adr. Aelman, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4; item noch een stic lants ghen. den nieuwen heyacker teghenover 
de smesse, o de heye, z het ghebruuc van Jacob Haghens, w ende n de strate, groot 1 ghem. 261r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Item het voorn. viercant heyken, o de voorgaende heye, 
z Jacob Haghens, w den nieuwen heyacker van Adriaen Aelman, n de cloosterstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20. 
 
NIEUWE MEERS <F4/6>: den nieuwen merschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; meersch 
gheheeten den nieuwen meersch [385R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 122v; meersch gheheeten den 
nieuwen meersch [390R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 153; meersch geheeten den 
nieumeersch [4R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 4. 
 
NIEUWENBOS: lant opt niestvelt in den loddershouck oost nieuwenbossche, 1656, Coh. Eyende, fo. 
9. 
 
NIEUWENHUISAKKER: een stuck geheeten de nieuwenhuusacker [400R.], 1585, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 88; een stuck geheeten den nieuwenhuusacker [400R.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 178; lant gen. den nieuwenhuysackere [400R.], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 55. 
 
NIEUWLANDEN <A5/13>: item noch 2 sticken lants ghen. de beec ackers, o de beke, z de 
nieulanden, w de heye, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.4; item noch 2 
sticken lants ghen. de nieulanden, o de achterste nieulanden, z de kerrebroucken, w Jooris van Lare 
met den helsbosch, n de heye, groot 4 ghem. 192r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; item 
noch 2 sticken lants ghen. de kerrebroucken, o Jan Onghena ende Paesschier Bauwens met haerlieder 
eerfve, z den quaen driesch die in pachte haudt Anth. De Brauwere, w de zelve Anth. met de 
kerreboucken, n de nieulanden, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 4v; Jooris van Lare heeft in 
pachte 5 sticken lants ghen. den helsbosch, o Jacob Haghens met de nieulanden, z de kerrebroucken, w 
den zelven Jacon Haghens, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; Jooris van Lare 
haudt in pachte een partie lants ghen. den helsbosch gheleghen in 5 sticken, o Jacob Haghens met de 
nieu landen, z de kerrebroucken, w Jacob Haghens met het cloostergoet, n de heye, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Eerst een slachbosken ghen. het cloosterbosken, o Jan Onghena met 
zyn eerfve, z de kerrebroucken, w de nieulanden, n de heye, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
19; Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster bosken ende Jacob Haghens met de nieulanden, 
w de beec ackers, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; Item de voorste 
heye, o de beec ackers die nu in pachte heeft Jacob Haghens, z de nieulanden ende den helsbosch, w 
een viercant heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20.  
 
NIEUWPOORT <A3>: jnde nieupoort, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89v; ande nieupoort, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 92; in de nieupoort, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102v, 
111, 111v, 112, 112v, 115v, 138v, 154v, 161, 163v; by de nieupoort, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, 
fo. 114v; een stuck lants geleghen in de nieupoorte ghen. thoochackerken, 1591, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 242; saeylandt in de wijck van nieupoort ghen. den most, 1620, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 118; lant, wijck nieupoorte gen. de groote most, 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 52; lant wijck 
nieupoorte, gen. maesschalckesackere, 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 52; lant op de nieupoort 
gen. ’t baeckelant, 1647, Staet van goed (Boek 15), fo. 45; lant op de nieupoort gen. het 
boschackerken, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 107v; land, nieupoorte, gen. de weltevredts 
ackere [450 R], 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 320; een hofstede in de nieupoorte ghenamt de 



 222 

heel, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 61; hofstede ghen. den hul gelegen in de nieupoorte, 
1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 75. 
 
NIEUWPOORTBOS <B4/31>: item noch 2 sticken lants, o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z de 
grachtkens, w de vinneschooten, n den nieupoortbosch die in pachte heeft Eloy de Gheldere, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; Rasen de Gucht haudt in pachte een stic lants ghen. de 
vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte haudt Lieven Brugheman, z den eecbosch, w den 
aubosch dam, n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Lieven 
Bruggheman haut in pachte 2 sticken lants ghen. de vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte 
heeft Pieter van Pateghem fs Pieters, z den eecbosch, w de voorn. vinneschooten van Racen de Gucht, 
n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; den zelven 2 sticken lands deene 
ghen. den beec acker ende den ander den vervaetten put tsamen ghemeten, o Jooris Buekele, z Lievin 
Slabbaert, w den nieupoortbosch, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; 
den zelven noch een partie ghen. de venne ende den nieupoortbosch, o Eloy de Gheldere met den 
anderen bosch, z de vinneschooten, w den dam, n Pieter Brouckaert, groot 14 ghem. 75r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Pieter van Petghem fs Pieters haudt in pachte 3 sticken lants ghen. 
de venneschooten, o het lanc stic, z den upgaenden eecbosch, w de vinneschooten van Lieven 
Bruggheman, n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Eloy de Gheldere 
heeft in pachte een partie lands ghen. den nieupoortbosch, o den beecacker ende den vervaetten put, z 
de grachtkens, w den nieupoortbosch die in pachte haudt Lieven Bruggheman ende het ghebruuc van 
Pieter Brouckaert, n de nieupoortstrate, groot 8 ghem. 242r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
16; Pieter Brouckaert haudt in pachte 3 sticken lants streckende alle drye achter elcanderen up de 
zuutzyde van de nieupoortstrate, o den nieupoortbosch die in pachte haudt Eloy de Gheldere, z de 
venne, w den auboschdam, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v. 
 
NIEUWPOORTSTRAAT <A4-B3>: ande nieupoort strate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 92; 
item noch 3 sticken lants te weten den grooten bosch acker met noch twee sticken lants up de 
noortzyde, o den keercweghel, z den meerschen, w den zuldonck bosch, n de hofstede van Lieven van 
Waelvelde, Jan Bruggheman ende Lieven van Nieuwenhuus metsgaders de nieupoortstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch een stic lants daer den voetweghel over loopt, o den 
auboschdam, z den upgaenden eecbosch, w de voorgaende parti, n de nieupoortstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 13; den zelven 2 sticken lands deene ghen. den beec acker ende den 
ander den vervaetten put tsamen ghemeten, o Jooris Buekele, z Lievin Slabbaert, w den 
nieupoortbosch, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; De we Laureyns 
Bruggheman ende Gillis de Gheldere hebben in pachte een stic lants gheleghen up de noortzyde vande 
nieupoortstrate, o ende n Pieter van Bastelaere met zyn eerfve, z de voorn. strate, w Pieter Brouckaert 
met zyn eerfve, groot 3 ghemet. 221r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Eloy de Gheldere 
heeft in pachte een partie lands ghen. den nieupoortbosch, o den beecacker ende den vervaetten put, z 
de grachtkens, w den nieupoortbosch die in pachte haudt Lieven Bruggheman ende het ghebruuc van 
Pieter Brouckaert, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16; Pieter 
Brouckaert haudt in pachte 3 sticken lants streckende alle drye achter elcanderen up de zuutzyde van 
de nieupoortstrate, o den nieupoortbosch die in pachte haudt Eloy de Gheldere, z de venne, w den 
auboschdam, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; de strate vande 
cautsye brugghe tot de nieupoortstrate ghen. den auboschdam is groot 2 ghem. 54r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; lant, nieupoortestraete, gen. den caeskens ackere, 1643, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 249; lant gen. tsertsacker s. de nieupoortstraete, 1647, Staet van goed  (Boek 15), 
fo. 45v. 
 
NIJSSTRAAT <D4>: an nystraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 106, 109; aende nystraete, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 106v. 
 
NONNEMANSAKKER <G5/1>: lant gen. den nonnemansackere [400R.], 1614, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 266v. 
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NONNENGOED <H7>: land ghen. den geer oost t beversche met t nonnegoet west sconincxstraetken 
noort de meerschen, 1656, Coh. Afdreft, fo. 251v. 
 
NOORDHEIKE: aent noort heykin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 82v. 
 
NOTENHEIKE: lant ghen. t notenheyken zuyt een straetken [300R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), 
fo. 152v. 
 
OEVER <G6>: upden ouuere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66; te oeuere, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 67; aen den houvere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 82, 147; ten houvere, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 84; by den houvere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147, 
148v, 149; lant, op den houvere gen. den haeselaeren ackers oost de dreve van den hooch bailluy, 
1637, Staet van Goed (Boek 9), fo. 61v; lant op den ouver gen. den wymeersch, 1639, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 133v; lant aen den houvere west t’ voorhaut, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 6v; ettinghe ghen. 
de sprycten aenden hoever noort ende west daude durme groot met daude durme die gevult wort (suyt 
daude durme), 1656, Coh. Roosen, fo. 108, 108v; 2 parcheelen bosch neffens tvoorstaende [capbosch 
oost d’eeckhautstraete en suyt de dreve aen dlant pieter yden in houck aen d’eeckhaut] west ende noort 
de dreve comende van hoever naer den meerschkant naer de molsberghen, 1656, Coh. Roosen, fo. 109; 
land ghen. den oosterackere aen den hoevere west het hamelgatstraetien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 268v; 
land aen den ouvere oost daude durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 249v, 250v; land ghen. de meelackers 
aen de oevere, 1656, Coh. Afdreft, fo. 231v, 257. 
 
OEVERDREEF <G6>: lant op boxlaer suyt het hamelgatstraetken west de houverdreve, 1656, Coh. 
Boxlaer, fo. 66; landt op boxlaer s het amelgatstraetken w de houversche dreve, 1656, Coh. Afdreft, fo. 
13. 
 
OLIEAKKER <F4/7>: 2 ghemeten ghen. den oliackere oost de beke zuut den heerwech, 1603, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 152; lant gen. het olieackerken, 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 131v; land 
gen. het olyackerken [250R.], 1642, Staet van Goed (Boek 11), fo. 277v. 
 
OLIEMOLEN (Heerbrugge) <E4/2>: een oliemeulen op den cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, 
fo. 125v. 
 
OLMENAKKER <B4/19>: Eerst de hofstede van Gillis van Doorselare ende Symoen de Boc, o den 
hesschenen bosch, z de we Laureyns de Gheest met hare hofstede, w den holmen ackere, n de hofstede 
van Adriaen Aelman, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v. 
 
ONGEBOOMD BOS: een stick bosch geheeten den ongheboomden bosch int spendeken, 1589, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 230v. 
ONGHENA’S AKKER: lant, ghen. onghenaerts acker noirt sheerenstraete, 1625, Staet van Goed 
(Boek 5), fo. 97v. 
 
OOSTAKKERS: landt aen doostackers west baselstraetken [op boxlaer], 1656, Coh. Afdreft, fo. 16. 
 
OOSTBROEK: jn oesbrouck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 71v. 
 
OOSTERAKKER: land ghen. den oosterackere aen den hoevere west het hamelgatstraetien, 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 268v. 
 
OPSTAL 1 (Oudenbos) <A4/20>: item noch een stic lants ghen. de groote mauwe met het 
wortelackerken, o den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche dreve, n den upstal, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; Item een stic lants ghen. den upstael, o de hofstede vanden voorn. 
Peteghem, z het dreefken, w den spriet, n de schijtackers, groot 3 ghem. 78r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10v; item noch het wortelackerken, o de cautsye z ende w den upstal, n de 
hofstede van Gillis van Driessche, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; Pieter van 
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Peteghems dreve van de muelestrate tot den upstal, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; lant 
gen. den opstal [2 gem.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 111. 
 
OPSTAL 2 (Oudenbos) <B4/20>: Eerst een stic lants ghen. den wulgaert, o den upstal, z ende w den 
aubosch dam, n den nieuwen boschackere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; Item de 
planterie met den upstal tot steenen cautsie brughen met den halven wal, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
OUDBOSDAM <A4-B4>: item noch een stic lants daer den voetweghel over loopt, o den 
auboschdam, z den upgaenden eecbosch, w de voorgaende parti, n de nieupoortstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 13; Eerst een stic lants ghen. den wulgaert, o den upstal, z ende w den 
aubosch dam, n den nieuwen boschackere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; Rasen de 
Gucht haudt in pachte een stic lants ghen. de vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte haudt 
Lieven Brugheman, z den eecbosch, w den aubosch dam, n den nieupoortbosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 15v; Pieter Brouckaert haudt in pachte 3 sticken lants streckende alle drye achter 
elcanderen up de zuutzyde van de nieupoortstrate, o den nieupoortbosch die in pachte haudt Eloy de 
Gheldere, z de venne, w den auboschdam, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 16v; Paesschier van Damme haudt in pachte dese 2 sticken lands ghen. den bosackere, o den 
auboschdam, z de leede, w de hettynghen van Lieven van Nieuwenhuus, n het upgaende eecboschken, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Item noch een partie bosch ghen. den hulbosch, oost den 
auboschdam, z den bosch acker die in pachte haudt Paesschier van Damme, w den grooten boschacker 
die in pachte haudt Lieven van Nieuwenhuus, n het boschstic dat in pachte heeft den zelven 
Nieuwenhuus, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v; de strate vande cautsye brugghe tot de 
nieupoortstrate ghen. den auboschdam is groot 2 ghem. 54r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
20v. 
 
OUDBOSDREEF <B5>: land gen. het loddershoucxken oost de haubosch dreve n. mevr. van 
nieuwenbossche, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 39v. 
 
OUDBOSGOED: an dauboschgoet, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 86v; byt aubosch goet, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 106. 
 
OUDBOSHEI(D)E: land noort de aubosch heye, 1656, Coh. Afdreft, fo. 331, 348v. 
 
OUDBOSLEE: stuck lants op dauboschlede gen. den westacker op laer, 1588, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 210v; lant geleghen in den borluut noirt dauboschlee, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 13v, 
14; landt zuyt sheerenstraete noort de audenbosch lee, 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 68; 2 
stucken lant gen. de laren zuyt daubosch leede, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 155; lant, over de 
steenbrugghe gen. den crommen colf oost en zuyt auboschlee noort de strate, 1632, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 127v; lant, op staecte in d’laer gen. bonnekensacker suyt dauboschlee, 1642, Staet van 
Goed (Boek 12), fo. 289v; land op staecte gen. den bonnekensackere s. de aubosch leede, 1649, Staet 
van Goed (Boek 17), fo. 71v; lant gen. tcleyn juffraumeerschken noort dauboschlee, 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 109. 
 
OUDBOSMOLEN <A5/14>: lant achter dauboschmeulen noort de dreve, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 123; lant ghen. de meuleackers west d’ auboschmeulen, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 132v, 142. 
 
OUDBUNDERS: lant in pacht van mevr. van nieuwenbossche gen. het aubunders, 1646, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 184v. 
 
OUDE DREEF <F3-F4>: een bosselke met een dreve, over dheerbrugghe, aan de auwe dreve gen. den 
jalschaert,1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 103, 108v; meersch gen. het quaetbundere aen de hauw 
oost doude dreve, 1656, Coh. Staeckte, fo. 131v. 
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OUDE DURME: an doude durme, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66; aen dau durme, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 146v; meersch, aen daude durme, gen. conincxmeersch, 1642, Staet van 
Goed (Boek 12), fo. 272v; ettinghe ghen. de sprycten aenden hoever noort ende west daude durme 
groot met daude durme die gevult wort  (suyt de nieuwe durme), 1656, Coh. Roosen, fo. 108, 108v; 
land aen den ouvere oost daude durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 249v, 250v; mersch gen. theylandeken 
liggende rond daudurme, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v; een hoymeersch over 
lokerhautbrugghe gen. de weedauwe s. d’aude durme, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v; lant 
en meersch over lokerhautbrugghe gen. den heuvel s. d’aude durme [3 gemeten], 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 381v. 
 
OUDE HOFSTEDE <H3/7>: zaeylant ghen. de aude hofstede oost sheerenstrate [1 ghemet], 1609, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 8; land ghen. d’hau hofstede o. de straete [300 R], 1653, Staet van Goed 
(Boek 19), fo.229v. 
 
OUDE MOLENBERG: Eerst de meulestrate vande steenenbrugghe tot de palen van Calcken zonder 
de inslaghen ende hauden meulen beergh, noch groot met de plaetse daer den windmuelen ende 
rosmuelen up staet, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo 20v; Den auden muelen beerch is groot 
50r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 21. 
 
OUDENAARDE: een hofstede … ten ouden haerde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 37; 
tcauterken ten ouden aerde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 129v; ten oudenaerde, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 135v. 
 
OUDENBOS <A4>: den wijcq vanden ouden boschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89; 
Adriaen Aelman fs Pieters als castilain inden auden bosch besitt ende ghebruuct in recompense van 
zyne diensten die hy het voorn. clooster is doende, dese naervolghende partien van lande volghende 
zeker accordatie in voorleden tyden ghedaen, van welcke partien gheenen ontfanc van pachte en moet 
ghemaect worden, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v. 
 
OUDE PUTTENEN: lant ghen d’aude puttenen (pacht vd kercke van lokeren) oost ende noort:de 
selve kerckelant suyt de straete [5 ghem. 31R. in 3 delen], 1656, Coh. Hillaer, fo. 48; lant ghen. daude 
puttenen s. de straete [6 ghem. 48R.], 1656, Coh. Naestvelt, fo. 7. 
 
OUD KRUIS: ant aut cruse, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 117v. 
 
OUDSTEDE: lant gen. daustede suyt sheerenstrate [2 ghemeten], 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 
242. 
 
OVENBUURAKKER <B4/21>: Item noch een stic lants ghen. den capelacker achter het steenen huus, 
o den hovenbueracker, z het voorn. huus, w Gilllis vanden Driessche, n den eecbosch, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Item het slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch 
lanx den synghel; ende den grooten eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer 
Lokeren, mitsgaders den jongen eecbosch up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de 
cleine warande loopende up de oost zyde vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het 
hof van de we Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v; lant in den 
cappelackere ende ovenbuerackere [samen 1000 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135. 
 
PAARDENDREEFJE: Paesschier de Priker haudt in pachte 5 sticken lants, o het peerden dreefken, z 
de cloosterstrate, w den Gouverneur van Grevelynghe, n de beerc ackers, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 16v; De zelve Paesschier haudt noch in pachte 4 sticken lants ligghende jeghen 
over het scheerp heyken, o Jan Onghena met het zelve goet, z de cloosterstrate, w het peerden 
dreefken, n de calverackers ende de groote mauwe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; het 
peerden dreefken is groot 262r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
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PAARDENMOLEN: lant op hamcauter oost de peerdemeulen, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 
66; hofstedeken op hamcauter west de perdemeulen, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo.132. 
 
PACHTGOED 1 (Bergendries): landt gen. het pachtgoet, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 426v. 
 
PACHTGOED 2 (Rozen): lant ghen. t hoochackerken oost en west t pachtgoet noort den heerwech, 
1656, Coh. Roosen, fo. 46. 
 
PACHTGOED 3 (Heiende) <B7>: land gen. het pachgoet n. sheerenstraete [450R], 1646, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 245 
 
PAD <G6/3>: lant op boxelaer ghen. den pat noort ’s heerenstraete [400R.], 1603, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 110v; landt op boxelaer gen. den pat noirt sheerenstrate [400R.], 1628, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 155v; lant op Boxelaer gen. den pat tegenover het donckstraetken n. sheerenstrate 
[400R.], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133v; lant gen. de padt west de straete [500 R], 1656, 
Staet van Goed (boek 20), fo. 250v. 
 
PAESSCHIER DE PRYCKERSAKKER <A5/15>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het 
mespelstic ende de ander zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het 
scherp heyken, z Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur 
van Grevelynghen, n de synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
10v. 
 
PALENIJSBOS: 3 ghemeten ghen. de palenys bosch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 133. 
 
PALERIJBOSSELKE: lant, 2 stucken d’een aen dander ghen. de pallerijbosselkins [2 ghemeten], 
1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 50. 
 
PAPENAKKER: een ettinghe noort spapenacker, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 1; lant aen 
mespelberch west s papenackere, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 13v; ettinghe aen mespelberch gen. 
den calversbosch o. ’t straetken s. den papenackere, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 128v. 
 
PAPENBOS <H2/1>: lant gen. de papenbosch oost Jan wapenaert [een ghemet en twee ghemeten], 
1617, Staet van Goed (Boek 3), fo. 324; meersch aen heeberch oost s’ papenbosch, 1656, Coh. Dorp, 
fo. 78; lant ghen. den papenbosch over eechberch o. mespelerberchstraeten [475R.], 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 21v; landt gen. papenbosch in de sleechaeghe (s. en w. ’t cloester ter haegen) 
[412R.], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 139. 
 
PAPENHUL 1 (hoogte) <F5/4>: meersch oost de durme suyt het dreefken van papenhul, 1656, Coh. 
Dorp, fo. 164v. 
 
PAPENHUL 2 (land) <F5/4>: meerschen bij Lokerhautte gen. den papenhul, 1638, Staet van Goed 
(Boek 10), fo. 77. 
 
PAPENLAND: lant int beyschoot ghen. papenlant [4 ghemeten], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
118; lant in de beyschoot ghen. s’papenlant [200R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 124; idem in de beyschoot 
ghen. s’papenlant [3 ghemeten 250R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 124v. 
 
PAPENLEEN: an spapen leen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115v; lant oost ‘spapen leen, 
1656, Coh. Naestvelt, fo. 37v. 
 
PARREBROEKSAKKER: zaeyland gen. den parrebroucxackere n. de strate [2 gemeten], 1651, Staet 
van Goed (Boek 18), fo. 257v. 
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PATRIJSKE: land in de bormt op boxelaer omtrent het patrijsken, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 
435 
 
PEISTERMEERS: meersch aen hamcautere oost de durme suyt den peystermeersch, 1656, Coh. 
Everslaer, fo. 100v; meersch ghen. de peystersmeersch oost de durme [208R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 
150v. 
 
PELLEDONK(EN) (zie grote en kleine pelledonk) <A4/14-A4/15>: item noch een stic lants ghen. den 
gheer, o Adriaen Aelman met de langhe ackers, z den lyaerts acker, w de hettynghe van Pieter Vervaet, 
n de pelledonghen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item een stic lants ghen. den bosch 
naest de berderen brugghen, o de voorgaende partie, z de pelledonghen, w de hettynghe, n de leede, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een stic lants ghen. de groote pelledonc, o de 
ander pelledonghen, z de gheer van Pieter van Peteghem pachter, w de hettynghen van Marcus 
Onghena, n het dry houcke eecbosken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch 4 
sticken ghen. de langhe ackers, o het hurd ackerken ende het bunder, z de lyaerts ackers, w de 
pelledonc ende den gheer, n de leede ende het ghebruuc vanden zelve Aelman, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; Item noch een dry houck eecbosken, o het gebruuc van Adriaen Aelman, z 
de pelledonghen, w de hettynghen aen de berderen brugghen, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
19; lant ghen. de pelledonk [5 ghemeten 100 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 53; lant 
suyt de pelledonck noort de lee, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 81v; landt ghen. de 
pelledonck [5 ghem, 2 delen, pacht van mevr. v. nieuwenbossche], 1656, Coh. Afdreft, fo. 399v. 
 
PELLEDONKBOS <A4/21>: lant ghen. de pelledonckbosch noort de lee [450 R.], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 81v. 
 
PETEGEMS GOED: lant pacht van mevr. v. nieuwenbossche oost de meulenstraete suyt de dreve van 
Peteghemsgoet, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 53v. 
 
PETEGEMS HEI(D)E <B5/15>: Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster bosken ende 
Jacob Haghens met de nieulanden, w de beec ackers, n de cloosterstrate, groot 17 ghem. 160r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20. 
 
PIERLEINSAKKERKE: saeylant gen. pierleyns ackerken [2 gemeten], 1634, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 94. 
 
PIETER BAUWENSAKKER <D7/1>: lants in d vulfsdonck gen. pieter bauwensacker [800R.], 1623, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 194. 
 
PIETER BIJDER TIJDSAKKER: pier byden tytsacker [7 ghemet], 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
64, 65; lant ghenaemt pieter byder tyts ackere [deel uit 7 ghemeten 169R. in 4 delen], 1656, Coh. 
Eyende, fo. 147, 152. 
 
PIETER DE BOCKSAKKER: lant in d’ulsdonck gen. pieter de bocxackere [700R], 1645, Staet van 
goed (Boek 14), fo. 427v. 
 
PIETER HEYDENSVEER <G1/2>: aent veer by Pieter Iden, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 169; 
meersch bij pierijdenveer gen. den boxelaer meersch, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 168; zaeylant 
en meersch, lokeren deur dacknam over Pieter Ydenveer gen. den housaert w. het straetken van het 
veer, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 201v; meersch, lokeren, wyck pier heydenveer gen. 
sluysmeersch, 1654, Staet van Goed (Boek 20), fo. 9v; een ettinghe te pieryden(veer) o. den dyck, 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 89; ettinghe te pierijden oost den dijck, 1656, Coh. Afdreft, fo. 60.  
 
PIETER PETITSAKKER <B5/27>: item noch een partie lands ghen. Pieter petits acker met noch 4 
sticken up de westzyde al gheleghen in lodders houc, o het gebruuc van de we Laureyns de Gheest, z 
de hoors van Jan van Lare, w de voorn. we met het clooster goet, n den dreefacker, groot 21 ghem. 
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218r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6; item noch een stic lants ghen. den dreef acker, o de 
dreve ofte strate, z de pieter petits ackere, w den putackere, n den hooghen ackere die in pachte heeft 
de we Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. 
den put acker, o den dreefacker, z pieter petits acker, w den halven acker, n den crayenacker, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item 4 sticken lants in lodders houc met noch een bosselken 
ghen. het spendeken upde zuutzyde gheleghen, o … z dhoors Laureyns de Gheest, w pieter petits 
acker, n de cleyne ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8. 
 
PIETER ROELSAKKER: land, op staecte, gen. pieter roelsacker [1/2 bunder], 1638, Staet van Goed 
(Boek 10), fo. 74. 
 
PIETER VAN PETEGHEMSDREEF <A5>: Pieter van Peteghems dreve van de muelestrate tot den 
upstal groot 280r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
PLAATS: te lokeren up de plaetse, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 112. 
 
PLANTERIJ: Item de planterie met den upstal tot steenen cautsie brughen met den halven wal tsamen 
groot 2 ghem. 270r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
PLANTSOENBOS 1 (Oudenbos, zie Jong Plantsoenbos) <B4/22>: item noch een stic lants ghen. de 
twee bunders, o het zelve goet dat in pachte heeft Pieter de Brune, z de dry bunders, w den 
plantsoenbosch, n de thien ghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; lant west den 
plantsoenbosch noort de thien gemeten, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 142. 
 
PLANTSOENBOS 2 (Oudenbos) <A4/22>: item noch 2 sticken lands ghen. de hettynghen, o den 
plantsoenbosch, z den schijtacker, w de weerven hettyinghe, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch een houkich stic lants ghen. den plantsoen bosch, o ende n 
boschackers, z de langhe ackers, w het ghebruuc vanden zelven Aelman, groot 4 ghem. 60r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; item noch een stic lants ghen. de cleine pelledonc, o de langhe 
ackers, z den gheer, w den grooten pelledonc, n den plantsoen bosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v; lant saeylants oost het plantsoenbosken noort den ghenschenwegele, 1656, 
Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 74. 
 
PLASSEN: lant ghen. de plasschen [150 R. uit 2 gemeten], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 
116v; landt ghen. de plasschen west de straete [2 ghemeten], 1656, Coh. Afdreft, fo. 341. 
 
PLEINTJE: lant ghen. t pleyntken in dhulsdonck oost: met het straetken aan baeyken van mossevelde 
[64R.], 1656, Coh. Naestvelt, fo. 84v. 
 
POLDER 1 (Oudenbos) <B4/23>: saeylant oost de predicheeren van ghent west het kerckelant van 
zeveneecken, gen den polder, 1615, Staet van Goed (Boek 3), fo. 292; Item noch een stic lants ghen. 
den polder, oost den popelier ackere, z de dreve recht op, w de we Laureyns de Gheest met den polder, 
n de strate, groot 7 ghem. 189r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch een stic lants 
ghen. het half bunder, o het ront bunder, z het straetken, w den polder, n den populieracker, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo.7; item een stic lants ghen. den polder, o den polder van Symoen de Boc, 
z ende w het straetken recht op, n de leede straete, groot 6 ghem. 93r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 7v; item een stic lants ghen. den populier acker, o een stic lants ghen. het leeiken, 
z het half bunder, w den polder, n de strate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; lant ghen. 
den poldere voor de hofstede [5,5 ghem.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 5v, 140; den 
polder [6 gem. 169 R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 151 
 
POLDER 2 (Oudenbos, zie ook Grote Polder) <A4/10>: item noch een stic lants ghen. het bunder, o 
den polder, z de lyaerts ackers, w de langhe ackers, n het hurd ackerken, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 14v. 
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POLDERKE 1 (Oudenbos) <A4/16>: item een stic lants ghen. het hurd ackerken, o het polderken, z 
het bunder, w de langhe ackers, n de leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v. 
 
POLDERKE 2 (Rozen): landt ghen. het polderken [180R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 110v. 
 
POLDERKE 3 (Staakte): lant ghen. tpolderken [230R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 90v. 
 
POLDERS: 2 sticken lans opt dronghene, gheheeten de polders, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
69v. 
 
POLENSTRAATJE: lant geh. in de drye kinders zuyt het polenstraetke, 1587, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 143v. 
 
POORTAKKER: den poortacker (pacht v. mevr.) [op 450 R. belast], 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 132, 147v. 
 
POPSAKKER: saylandt, wyck herbrugghen, gen. popsacker n. den waterganck [400 R], 1656, Staet 
van Goed (Boek 20), fo. 272v. 
 
POPSHEIKE(S): jnde pops heijde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75v; lans ende bosch ghen. 
de  pops heykins [2 bunder ende 100 R], 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 114v; by popsheyken, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 99v; in de popsheykins, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
114v; in de popsheye, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 173v. 
 
POPSHOEK: jnde pops houck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98v. 
 
POPSSTRAATJE: tpops straetken, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98v; int popstraetkin, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124; aent popstraetkin, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124v; stuck 
lants geheeten den cruusacker zuut liggende tpopstraetke oost en noort sheerenstraete, 1587, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 189; lant ghen. squatersackere geleghen te puttenen west sheerenstrate suyt 
tpopstraetke, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; lant ghen. den brughacker geleghen int 
popstraetken, 1606, Staet van Goed (Boek 2), fo. 266v; lant gen. den brugackere west ’t popstraetken, 
1636, Staet van Goed (Boek 8), fo. 217v; lant suyt t’popstraetken noort den herwech, 1656, Coh. Dorp, 
fo. 57v; lant ghen. de brughacker n. popstraetke, 1656, Coh. Hillaer, fo. 9v; landt s. popstraetken w. 
d’eeckstraete, 1656, Coh. Staeckte, fo. 127; landt oost de popstraete west den eeckschoot op staeckte, 
1656, Coh. Staeckte, fo. 103v. 
 
POPULIERAKKER <B4/24>: Item noch een stic lants ghen. den polder, oost den popelier ackere, z 
de dreve recht op, w de we Laureyns de Gheest met den polder, n de strate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch een stic lants ghen. het half bunder, o het ront bunder, z het 
straetken, w den polder, n den populieracker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.7; item een stic 
lants ghen. den populier acker, o een stic lants ghen. het leeiken, z het half bunder, w den polder, n de 
strate, groot 4 ghem. 254r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item noch een stic lants ghen. 
het leeiken, o de nieu ackers, z het ront bunder, w den populier acker, n de leede strate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v. 
 
POTEN(EN) <D7>: in de poten, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 5v; land tenden everslaer gen. 
de potenen oost de straete s. het potenstraetken, 1646, Staet van goed (Boek 14), fo. 14v; landt in 
potenen gen. het potenken, 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 150v; lants in de poten oost de strate 
[420R.], 1656, Coh. Everslaer, fo. 68; lant gen. den potenen, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 217v. 
 
POTENTJE: landt in potenen gen. het potenken [200 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 150v. 
 
POTENSTRAATJE <D7>: land tenden everslaer gen. de potenen oost de straete s. het potenstraetken, 
1646, Staet van goed (Boek 14), fo. 14v. 
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PRATERS LANGAKKERKE: lant “praters lanckackerken” [370R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 7. 
 
PREEKHERENBOS: zaeylant gen. den preeckheerenbosch oost het kerckegoet seveneecken west de 
preeckheeren van Gendt, 1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 94v. 
 
PRIKSBERG: een stick landts gen. den prixbeerch noort den heerwech oost het straetken om naer 
heerberch te gaene, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 222. 
 
PUTAKKER 1 (Oudenbos) <B5/28>: item noch een stic lants ghen. den dreef acker, o de dreve ofte 
strate, z de pieter petits ackere, w den putackere, n den hooghen ackere die in pachte heeft de we 
Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic lants ghen. den 
put acker, o den dreefacker, z pieter petits acker, w den halven acker, n den crayenacker, groot 3 ghem. 
241r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item noch een stic ghen. den halven acker, o den 
put acker, z de we laureyns de Gheest met het zelve goet te weten den ghelyken alfven acker, w de 
zelve we, n den crayacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item een stic lants ghen. den 
halven acker, o den put acker van Symoen de Boc, z het ghebruuc van Saerles van Houcke, w den 
bylsteel, n den halfven acker van Symoen de Boc, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8v. 
 
PUTAKKER 2 (Puttenen): den putacker op de puttenen noort den heerwegh [één ghemet], 1596, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 293; acker ghen. den putackere in de puttenen [400R.], 1610, Staet van Goed 
(Boek 3), fo. 75; lant gen. den putacker [200R= ½ acker], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133. 
 
PUTAKKER 3 (nabij Zeveneecken): zaeylant gheh. den putacker noort den heerwech [400R.], 1603, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 131. 
 
PUTAKKER 4 (Bokslaar): op boxelaer, lant ghen. den putackere oost ’s backerstraetken, 1603, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 111; lant de putacker oost tbackerstraetken, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
152. 
 
PUTAKKER 5 (?): lant gen. den putacker [350R.], 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 25. 
 
PUTAKKERKE: het putackerken in de haeghe, 1656, Coh. Afdreft, fo. 38v. 
 
PUTJE: landt gen. het puttien n. den herwech [300 R], 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo .416 
 
PUTKUIP <E3/3>: jnde putcuppe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 125; bij de putcupe, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 127; 450 R lans ghen. de putcuype, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, 
fo. 161; lant gen. de putcuype [3 ghemeten], 1615, Staet van Goed (Boek 3), fo. 276. 
 
PUTTENAKKER: zaeylant gen. den putten ackere west sheerenstrate [een bunder], 1631, Staet van 
Goed (Boek 7), fo. 37v. 
 
PUTTENEN <D3-E3>: vanden wijcq van puttene, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 31 bis; up de 
puttenen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79; by de puttenen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, 
fo. 28, 36, 36v, 38, 74, 90v, 102, 102v, 157; aen den puttenen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
35v, 37, 60v, 161v; te puttenen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 37v; op de puttenen, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 158; lant ghen. squatersackere geleghen te puttenen west sheerenstrate suyt 
tpopstraetke, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 211; den putacker op de puttenen noort den heerwegh, 
1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 293; acker ghen. den putackere in de puttenen, 1610, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 75v; lant op de puttenen gen. de gastenackers zuyt sheerenstrate noort den 
heerwech, 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 58v; hofstede op de gentschen heerwech te puttenen gen. 
de verkeerde weerelt, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 144; lant wijk de Puttenen, gen. den 
bylackere, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 89; landt te puttenen oost de haechstraete, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 140; lant, op puttenen, gen. het lanck stick, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 207v; een 
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hofstede te puttenen, oost t schoor aan de durme noort den haechputte, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 132. 
 
RAAKBOS: den raecbosch, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 173v. 
 
RAAKSTUK: ’t Raecstick [een bunder], 1601, Staet van Goed (Boek 2), fo. 64, 65. 
 
RAACHTING: landt Hillaer gen. den raecktinck w. de h.gheest dreve [400 R], 1653, Staet van Goed 
(Boek 19), fo. 2 
 
RAAM(S)DONK: up traemdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 84; in twee stucken op 
Raemdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 125v; opt Ramdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 41v; meersch in Ramsdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 72v; in Rammsdonck, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 74v. 
 
RAAPTUIN: land op hillaer ghen. den Raeptuyn west theliche gheest bosschelken van Lokeren 
[400R.], 1602, Staet van Goed (Boek 2), fo. 94. 
 
RAESAKKERS: zaeylant gen. den raesacker n. het straetken [1 bunder, belast met eenen voetweghel], 
1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 312v; 3 percelen saeylandts, op Boxelaere gen. de raesackers, n. 
het straetken [5 gemeten], 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 375. 
 
RAKE <C3/3>: land staeckte gen. de raecke n. den waterganck [400 R], 1655, Staet van Goed (Boek 
20),fo. 142v; land op staecte gen. ’t crekelackerken z. de raecke, 1655, Staet van Goed (Boek 20),fo. 
143; land ghen. de raecke suyt de waterganck [700R.], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 20; 
landt ghen. de Raeke suyt de waterganck, 1656, Coh. Staeckte, fo. 93. 
 
RAKELING: lant op ’t Beversche gen. raeckelinck zuyt sheerenstraete [650R.], 1639, Staet van Goed 
(Boek 9), fo. 133. 
 
RANINKNEST: meersch gen. de ranincknest oost de berghen [een half bunder], 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 178v; meersch gen. den raenincxstnest, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 326 
 
REEPTEN: in de reepten, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136, 164v, 165. 
 
REEST: jnde reest, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 67v, 69v. 
REPE: een ackere gen. den reep [2 gemeten], 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 328. 
 
REPEN: jnde repen, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 100v; land ghen. de reepen in de 
braembesien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 80v; landt in de Reepen oost dacknam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 60, 
61v. 
 
RIEMEERSEN <F4/8>: meersch aen de riemeerschen ghen. by den cop, 1587, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 130v. 
 
RIJFELBERG: jnden rijfelberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 123 = Rijselberg? 
 
RIJKE DOORSELAER: op rycke doorselaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 116, 116v. 
 
RIJTSGAVER: jnden reijsgauere, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 123; jnden reijtsgauere, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 124; mersch den reytschauere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, 
fo. 160v. 
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RIJWEG 1 (Bokselaar); lant in de maesbosschen gen. den Rywech [400R., later Michielsacker?], 1633, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 13v; lant ghen. den rijwech oost den heerwech west t’backerstr. [3 
gemeten 150R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 40. 
 
RIJWEG 2 (Boschoot) <G2>: in den rywech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 76, 131, 165v; 
byden rywech, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 76; zaeylant, wijck boeschoote, Lokeren, gen. den 
rywech [700R.], 1626, Staet van Goed (Boek 6), fo. 33; land gen. de rywech o. den rywech van mijn 
heere van Exaerde [2 gemeten], 1656, Staet van Goed (Boek 20), fo. 205v. 
 
RIJWEG 3 (?): jnden rijwegh, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 103v. 
 
RIJWEGSKE: lant in de maesbosschen gen. de Rywechschen [500R], 1633, Staet van Goed (Boek 8), 
fo. 13v. 
 
ROBBRECHTSWINKEL: landt gen. de robberechtswinkele o. en s. de santackers [zes gemeten], 
1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 35; lant,gen. robberechts winckele o. de santackers,n. de 
meersschen [6 gemeten over de lokerhautbrugge aen de santackers], 1649, Staet van Goed (Boek 17), 
fo. 531; lant ghen. de robbrechtswinckele aen de santackers [in 6 delen, 5 ghem. 140R.], 1656, Coh. 
Dorp, fo. 156, 168v.  
 
RODE LEEUW: lant in 3 stucken suyt dhofstede ghen. den rooden Leuw [3 gemeten], 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 161v. 
 
ROECKENS <G3/3>: landt in de roeckens oost de hoochstraete suyt de kerrestraete, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 5. 
 
ROEL(EN)SAKKER <E6/5>: land gen. den roelsackere, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 263; 
land gen. den roelensackere, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 263. 
 
ROGGEAKKER <B3/5>: een stuck geh. den roghackere [2 ghemeten], 1585, Staet van Goed (Boek 
1), fo. 88. 
 
ROLLEKOT: land gheh. het Rollecot noort den heerwech, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 172. 
 
ROND AKKERKE: lant geh. tront ackerken [een half ghemet], 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
362. 
 
ROND BUNDER <B5/29>: item een stic lants ghen. het lanc ackerken, o het lanc bunder en den 
crayenacker, z de we Laureyns de gheest met den bylacker, w het ront bunder, n de zelve we met de 
nieu ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 6v; item een stic lants ghen. het ront bunder, o 
het lanc ackerken, z de voorn. we over het voorn. clooster, w het half bunder, n het ghebruuc van de 
zelve we, groot 3 ghem. 86r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7; item noch een stic lants 
ghen. het half bunder, o het ront bunder, z het straetken, w den polder, n den populieracker, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo.7; item noch een stic lants ghen. het leeiken, o de nieu ackers, z het ront 
bunder, w den populier acker, n de leede strate,  1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 7v; item 
noch een stic lants ghen. den acker recht op, o ende z den bylsteel, w de vier bunders, n het rontbunder, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; lant ghen. t rontbunder [830 R], 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 142. 
 
RONKE <D6/5>: hofstede gen. de roncke n. de hillaerstraete, 1631, Staet van Goed (Boek 7), losse 
bladen;  
 
ROOIKE <G3/4>: lant gen. het royken oost de hoochstraete [2 gemeten], 1637, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 237v. 
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ROOMSMEISBOS: lant in de hulsdonck gen. den roomsmeysbosch noirt een straetken [1/2 bunder], 
1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 234v. 
 
ROOMSTRAAT <F5>: in de roomstrate, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 140. 
 
ROOS: een hofstede ghen. de roose oost en de suyt de straete west ’t beversche [60R.], 1656, Coh. 
Dorp, fo. 130. 
 
ROOSBEEK: tenden roosbeke, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115; in de roosbeke, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 146v; aen de roosbeke, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147; lant op 
boxelaer ghen. het langhe laerken west de roosbeke, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 110v; lant 
oost de roosebeke west de cauterstraete, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 96, 102; een hofstede aenden grooten 
driesch oost de roosebeke suyt de straete west den driesch, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 91 
 
ROOSDONK: jnde roosdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 131v. 
 
ROOST <G5>: jnde roost, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; in de roost, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 10, 82, 84, 84v, 85v, 87v, 92, 98v, 119, 123v, 146; by de roost, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 147v; lant liggende aen troststraetken oost roist west sheerenstrate noort de 
roistsrede, 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v; land gen. het roestien s. sheerenstraete, n.de roost, 
1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 231; meersch in de roost gen. de capperie o. de durme, 1654, 
Staet van goed (Boek 19), fo. 255; meersch int groot leen oost de roost suyt heer van hersele noort de 
durme, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 131, 134; meersch in de roost oost de durme suyt de roostputte 
(Boxlaer), 1656, Coh. Roosen, fo. 89; meersch in’t groot leen oost de roost suyt den heere v. hersele 
noort de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 7v, 10; meersch in de roost oost de roostputte, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 260. 
 
ROOSTAKKER: saeylant ghen. den roostacker w. de strate, n. de beke [2 ghemeten], 1649, Staet van 
Goed (Boek 17), fo. 280 
 
ROOSTDREEF: lant liggende aen troststraetken oost roist west sheerenstrate noort de roistdreve, 
1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v. 
 
ROOSTJE: lant gen. ’t roostken oost de strate [200R.], 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 304; 
meersch gen. het roostken, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 197; land gen. het roestien s. 
sheerenstraete, n.de roost [300 R.], 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 231; landt gen. het roestien 
oost de beke,suyt den herwech, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 92v. 
ROOSTPUT(TEN): meersch aan de roostputten oost de Durme noirt de roostputten, 1603, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 148; meersch in de roost oost de durme suyt de roostputte (Boxlaer), 1656, Coh. 
Roosen, fo. 89; meersch in de roost oost de roostputte, 1656, Coh. Afdreft, fo. 260. 
 
ROOSTSTRAATJE: lant liggende aen troststraetken oost roist west sheerenstrate noort de roistdreve, 
1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v. 
 
ROOT: lant gen. de roote [565 R], 1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 83 
 
ROOTLAND <E7>: lant op Everslaer ghen. tRoolant zuyt het mosbeecxken [700R.], 1606, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 256; land gen. het roolant [300 R], 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 230; lant 
gen. het rootlant [2 gemeten], 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 404. 
 
ROLANDSTRAATJE <E7-F7>: lant in troolandstraetken west het mosbecxken, 1617, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 363; lant gen. den cakelberch oost de spiegelstrate zuyt het roolantstraetken, 1623, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 242v. 
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ROOTSTUKKEN <B5/30>: item noch 5 stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de 
gheerdekens, o de rootsticken, z de cloosterstrate, w de muelenackers, n de groote stelte, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants ghen. de clein stelte, o het voorste rootstic, z 
de andere rootsticken, w de groote stelte, n de voorn. zevenghemete, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo 2; item noch een stic lands ghen. het clein rootstic, o de bystier hepe, z de 
rootsticken, w het clein steltken, n de zevenghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item 
noch 4 sticken lands ghen. de rootsticken, o de dry bunder, z den beeck acker, w de gheerdekens, n de 
clein stelte, groot 1 ghem. 107r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants 
ghen. den beecacker, o het bunderken, z de cloosterstrate, w de gheerdekens, n de rootsticken, 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic lants ghen. de dry bunder, o de ganse 
sticken, z het bunderken, w de rootsticken, n de twee bunder, dese partye es nu in twee sticken gheleyt, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; de rootstucken [2 bunders totaal], 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 128; land ghen. de rootstucken [2 bunders, 3 stucken, pacht van mevr. v. 
Nieuwnbossche], 1656, Coh. Afdreft, fo. 328v, 347, 352v. 
 
ROT: lant ghen. het rot [2 ghemeten], , Staet van Goed (Boek 2), fo. 268. 
 
ROZEN <H4>: van den wijcq van den roosen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 42; ten roozen, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 95v; ten roosen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 100; 
jnde roose, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115v; by den Roosen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 50v, 134, 135; aende molsberghen suyt den roosen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 127v; 
ten Roosen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 53, 78, 127, 127v, 129v, 132v, 134v, 135, 135v; lant, 
wijck Roosen, ghen. de heye noirt den heerwech, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 49v; landt, wijck 
Roosen, ghen. schuffelberch, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 254v; lant, wijck Roosen, gen. 
gabrielsstraetken, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 254v; lant, wijck Roosen, in den clipts ghen. de 
haespoelen, 1629, Staet van Goed (Boek 6), fo. 238; lant, op den roosen gen. ’t walleken west de 
straete, 1637, Staet van Goed (Boek 8), fo. 238; hofstede ten roosen ghen. het ghauwen kint oost de 
straete suyt den Antwerpschen heerwech, 1656, Coh. Roosen, fo. 17; lant ten roosen ghenamt het 
vuytfrancscken, 1656, Coh. Roosen, fo. 13v; landt ten roosen ghen. de snippeleers, 1656, Coh. Roosen, 
fo. 64; lant ghen. het vosselken ten roosen, 1656, Coh. Roosen, fo. 64v; landt ghen. het walleken ten 
roosen oost de straete, 1656, Coh. Roosen, fo. 80; Saeyland, Roosen, gen. het walleken o. 
sheerenstraete, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 324v. 
 
RUILAAR <D7>: zaeyland gen. het Ruylaer [1/2 bunder], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 122v 
land gen. het ruylaer, 1641, Staet van Goed (Boek 11), fo. 261v. 
 
RUPELMONDEKE: 2 percelen meersch ghen. de rupelmondekens over de heerbrugghe noort de 
durme [400R.], 1599, Staet van Goed (Boek 2), fo. 14v; een meersch ghelegen aen drupelmondeken, n. 
de durme, 1656, Coh. Everslaer, fo. 53, 64; meersch gheheeten ’t ruppelmondeken noort de durme 
[465R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 312, 353v; land gen. het rypelmondeken, 1656, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 80v. 
 
SAUVEGARDE AKKER: landt ghen. sauvegarde ackere in de branden oost de straete [350R.], 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 228. 
 
SCHAAPDRIES(/ZEN) <A5/16>: de schaepdries, 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246; item noch 
2 sticken lants ghen. de calver ackers, o de muellestrate, z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w 
de mauwe ende de wortelackers, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; Eerst 2 
sticken lants ghen. de muelenackers, o Joos van Keerchove met de muelenackers die hy in pachte is 
hebbende, z de cloosterstrate, w de schaepdriesschen, n het stic ghen. de vossen hol, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 11. 
 
SCHAAPDRIESHEI: de schaepdrieschhey, 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 363. 
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SCHAAPDRIJVERSBOS: lant gen. schaepdryvers bosch [700R.], 1606, Staet van Goed (Boek 2), fo. 
274v. 
 
SCHABRAKE <E3/4>: land gen. de schabrake, 1658, Staet van Goed (Boek 21),fo. 421v. 
 
SCHAPELARENHEIDE: schapelaren heijde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119. 
 
SCHELDEKESSTEE: lant gen. scheldekens stee suyt sheerenstraete [1/2 bunder], 1639, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 132v. 
 
SCHERBAERSPUT: bij scerpaerts putte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 69v; bij scerpaerts 
putte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 117; aen scherbaersputte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 4, 81, 87v; aen scherbaertsputte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 80; by scherbaersputte, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 145v, 149, 150; achter scherbaersputte, 1577, Coh. 5e p. Lok. 
SAG R 28, fo. 146. 
 
SCHERENSTRAAT: opgaende eeckbosch int houckeet suyt scheerenstraete, 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 2. 
 
SCHERPE AKKER <D6/6>: lant ghen. den scherpenacker suyt de zeepstraete [2 ghemeten], 1611, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 118v; zaeyland gen. den scherpenacker z. sheerenstrate [2 gemeten], 
1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 247; land op sepe, gen. den scherpenacker s. sheerenstraete [700 
R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 259 
 
SCHERPE AKKERS <A5/17>: Item noch 9 sticken lants ghen. de scheerpackers, o de muelenstrate, z 
de hofstede ende eerfve van Jan Onghena, w het scheerp heyken, n de cloosterstrate, groot 19 ghem. 
89r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; Item het scherp heyken, o de scherp ackers die in 
pachte haudt Jan Onghena, z den zelven Onghena met zyn eerfve, n de cloosterstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20. 
 
SCHERPERSPUT <F7>: 2 stucken deen aen dander bij scherpersputte genaemt den vuytvanck op’t 
Beversche, 1586, Staet van Goed (Boek 1), fo. 116; lant oost de scherpersputte, 1656, Coh. Boxlaer, 
fo. 24v; landt aen scherpersputte oost de straete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 15v. 
 
SCHERP HEIKE <A5/18>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de 
ander zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z 
Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, 
n de synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v; Item noch 9 
sticken lants ghen. de scheerpackers, o de muelenstrate, z de hofstede ende eerfve van Jan Onghena, w 
het scheerp heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11; De zelve 
Paesschier haudt noch in pachte 4 sticken lants ligghende jeghen over het scheerp heyken, o Jan 
Onghena met het zelve goet, z de cloosterstrate, w het peerden dreefken, n de calverackers ende de 
groote mauwe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; Item het scherp heyken, o de scherp 
ackers die in pachte haudt Jan Onghena, z den zelven Onghena met zyn eerfve, n de cloosterstrate, 
groot 11 ghem. 100r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; land ghen. scherp heijken s. ende 
w. de beke van calcken ende beervelde, n de straete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 335, 359. 
 
SCHERPPUT: lant gelegen op scherputte gen. de cleemputten oost sheerenstrate zuyt den voorn. putte, 
1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 81v. 
 
SCHEURAKKER: lant de scheuracker (pacht v mevr.), 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 114. 
 
SCHIJTAKKERS <A4/23>: Item een stic lants ghen. den upstael, o de hofstede vanden voorn. 
Peteghem, z het dreefken, w den spriet, n de schijtackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
10v; Alvooren haerlieder hofstede, o den schytacker, z de vyf ghemeten, w de mauwe, n den calver 
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acker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch 2 sticken lands ghen. de hettynghen, o 
den plantsoenbosch, z den schijtacker, w de weerven hettyinghe, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v; Item noch een stic lants ghen. den schytacker, o de lyaerts ackers, z den 
spriet, w de vyf ghemeten, n de groote hettynghe, groot 4 ghem. 201r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 12. 
 
SCHIJTSTRAATJE <A4>: item noch 7 sticken lants ghen de leyaerts ackers, o Lieven Bruggheman 
met de straetackers, z de schuer ackers, w het schijtstraetken, n den gheer, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10. 
 
SCHIPENAKKER ?: een hofstede mette saete te Lokerhaute met een meerschken oost: de durme, 
noort den dam in erven Jan van doorslaer, schipenaekere, 1656, Coh. Dorp, fo. 139. 
 
SCHOOR: een hofstede te puttenen, oost t schoor aan de durme noort den haechputte, 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 132. 
 
SCHOOTMANSHOFSTEDE: een cleen ghem. gelegen aende groenstrate gen. schootmans hofstede 
oost sheerenstrate, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 129v. 
 
SCHOTENBOS: lant noort schootenbosch, 1656, Coh. Roosen, fo. 103. 
 
SCHOUWBROEK: saeyland in het meulestraetien gen. het schaebrouck s. het weergrachtstraetken 
[400 R], 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 415v. 
 
SCHRAGE: gront en opgaende boomen wesende een dreve gen. de schraghe, 1627, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 103v. 
 
SCHRIEKSKE: een meersch over dheerbrugghe gen. het schricxken [350R.], 1643, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 192; het schriecxken, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 199; meersch over 
dheerbrugghe gen. het schriexken suyt den hert [350R.], 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 493v. 
 
SCHUIFELBERG: landt, wijck Roosen, ghen. schuffelberch [800R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 254v; een acker ghen. schuyvelberch [400R.], 1640, Staet van Goed (Boek 11), fo. 118; lant in den 
schuyfelberch n. de straete, 1656, Coh. Roosen, fo. 58, 110v, 115; een hofstede aen schufelberch suyt 
de straete, 1656, Coh. Roosen, fo. 113. 
 
SCHUURAKKER 1 (Naastveld): lant gen. den schuerackere zuut sheerenstrate [400R.], 1629, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 235. 
 
SCHUURAKKER 2 (Bergendries): landt gen. den schueracker [450R.], 1630, Staet van Goed (Boek 
7), fo. 5. 
 
SCHUURAKKERS <A4/31>: item noch 7 sticken lants ghen de leyaerts ackers, o Lieven 
Bruggheman met de straetackers, z de schuer ackers, w het schijtstraetken, n den gheer, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch 4 sticken lants ghen de schuerackers, o het straetackerken, 
z de dreve, w de voorn. hofstede, n de lyaerts ackers, groot 10 ghem., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een stic lants ghen. het straetackerken, o ende z de muelestrate, w 
de schuerackers, n de straetackers van Lieven Bruggheman, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v. 
 
SERTSAKKER: lant gen. tsertsacker s. de nieupoortstraete [378 R], 1647, Staet van goed  (Boek 15), 
fo. 45v. 
 
SIESVELD: up tsiesvelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 110v. 
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SINGEL <B4>: item noch een stic ghen. den bosch acker, o den eecbosch, z het nieu boschackerken, 
w het jonc eecbosken loopende lanx den dam, n den synghel, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
13v; Item het slachbosken up de oostzyde van den dam met den eecbosch lanx den synghel; ende den 
grooten eecbosch daer den voetweghel deur loopt van Ghendt naer Lokeren, mitsgaders den jongen 
eecbosch up de noort zyde van den overbueracker ende voorts de cleine warande loopende up de oost 
zyde vanden wal, met den hesschenen bosch loopende achter het hof van de we Laureyns de Gheest, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v. 
 
SINGELSTREEK <A4/24>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de 
ander zyn de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z 
Paesschier de Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, 
n de synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v. 
 
SINTENSAKKER/ZINTKENSAKKER <D6/7>: zaeyland ghen. syntensackere o.+s. het 
hulsdonckstraetken, w.de beke [450 R], 1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 253v; land gen. 
zyntkensacker o. het hulsdonckstraetken, s. de beke [1/2 bunder], 1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 
256 
 
SLANGENAKKER: een stuck lants gen. den slanghenacker op’t heyende bijden langhen acker; 1587, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 197 
 
SLEEHAGE <H2>: landt gen. papenbosch 412R. in de sleechaeghe (s. en w. ’t cloester ter haegen), 
1656, Coh. Berghendriessche, fo. 139; landt gen. den leynsacker in de sleechaege o. sinay s. cloester 
ter haegen, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 152v; landt in de slehaeghe, 1656, Coh. Afdreft, fo. 63. 
 
SLUISDIJK: meersch ghen. den haeghmeersch oost de gemeente zuut de sluysdyck, 1614, Staet van 
Goed (Boek 3), fo. 266. 
 
SLUISKE: een half ghemet lant gen. het sluysken oost sheerenstrate, 1617, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 6v. 
 
SLUISMEERS: Meersch, Lokeren, wyck pier heydenveer gen. sluysmeersch [400 R], 1654, Staet van 
Goed (Boek 20), fo. 9v. 
 
SMEEDSPUT: den smeedts putte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 123. 
 
SMEIERSAKKER <D6>: lants in 2 stucken: ghen. smeyersackereoost tstraetken [875R.], 1656, Coh. 
Everslaer, fo.102; lant ghen. smeyersackere oost tstraetken [in ’t geheel 875R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 
35v, 36; lant in smeyersackere in sturterake suyt de beke, 1656, Coh. Naestvelt, fo.70v, 81. 
SMEIERSBEEK: acker ghen. het veensackerken n. de smeyersbeke, 1641, Staet van Goed (Boek 11), 
fo. 251; lant ook in sturteraeke ghen. den beckackere west tstraetken van smeyersbeke, 1645, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 426v. 
 
SNARENSAKKER: land op Lokeren gen. de snarens acker [9 vaetsaet], 1658, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 380v. 
 
SNAVELSAKKER: lant gen. snavelsacker [400R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 152v. 
 
SNAVELSBOS: lant gen. snavelsbosch [400R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 152v. 
 
SNIPPELAAR: ½ gemet. bosch ghen. het sneppelaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 167v.  
 
SNIPPELAARS landt ten roosen ghen. de snippeleers [280R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 64. 
 
SNIPPELAKKERS: lant gen. de sneppelackers [3 ghemeten], 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 129. 
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SPIJK: meersch op scheiding Lokeren, waasmunster nabij de Durme gen. de spyck [ 5 ghemeten], 
1647, Staet van Goed (Boek 15), fo. 23; meersch ghen. de spyck in t mosbrouck suyt de durme, 1656, 
Coh. Afdreft, fo. 211v. 
 
SPINDEKE <B5/31>: een stick bosch geheeten den ongheboomden bosch int spendeken, 1589, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 230v; item 4 sticken lants in lodders houc met noch een bosselken ghen. het 
spendeken upde zuutzyde gheleghen, o … z dhoors Laureyns de Gheest, w pieter petits acker, n de 
cleyne ackers, groot 22 ghem. 112r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; Laureyns Mathijs 
haudt in pachte een partiken lands ghen. het spendeken, o en z de we van Niclais de Caluwe, w Jacob 
de Boc, n het voorn. clooster, groot 252r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 17; lant suyt t 
spendeken oost den loddershouck, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 153; lant op niestvelt 
suyt de cloosterstraete west de dreve van t’ spendeken, 1656, Coh. Eyende, fo. 1. 
 
SPIEGELKE <F7/8>: lant gen. het spieghelken oost de spieghelstrate suyt den cakelberch, 1623, Staet 
van Goed (Boek 4), fo. 243. 
 
SPIEGELSTRAAT <F6-F7>: ande spieghelstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66; de 
spieghelstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 116v; aen de spieghelstraete, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 2v, 83v, 84v, 142v; in de spieghelstraete, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 83; 
lant gen. den cakelberch oost de spiegelstrate zuyt het roolantstraetken, 1623, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 242v; lant gen. het spieghelken oost de spieghelstrate suyt den cakelberch, 1623, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 243; landt in de spieghelstraete gen. het buynder w. de spieghelstraete [800 R], 1653, 
Staet van Goed (boek 19), fo. 229v; lant in de spyghelstraete gen. het bundere w. de spieghelstraete, 
1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 92v; landt op boxlaer oost de spieghelstraete suyt den cakelberch, 
1656, Coh. Boxlaer, fo. 45v; landt ghen. den kakelberch op boxlaer s de spieghelstraete, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 16. 
 
SPOELKE: een hofstede ghen. het spoelken op boxlaer, 1607, Staet van Goed (Boek 2), fo. 410; een 
hofstede op boxelaer gen. het spoelken west sheerenstrate [200R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 
125; een hofstede, met schuere, brouwerye en hoflanden gen. het spoelken n. de strate [twee 
ghemeten], 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 452. 
 
SPRIET 1 <A4/25>: Item een stic lants ghen. den upstael, o de hofstede vanden voorn. Peteghem, z 
het dreefken, w den spriet, n de schijtackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v; item noch 
een stic lants ghen. de vyf ghemeten, o den spriet, z den langhen beercacker, w het vossegat, n de 
hofstede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; landt beplant met eecken plansoen gen. den 
spriet noort sheerenstrate [100R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 94; Item noch een stic lants 
ghen. den schytacker, o de lyaerts ackers, z den spriet, w de vyf ghemeten, n de groote hettynghe, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; lant ghen. den spriet (pacht v mevr.) [1136R.], 1656, 
Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 114. 
 
SPRIETEN <A4/26>: item noch 7 sticken lants danof het eene heedt het mespelstic ende de ander zyn 
de beercackers met de sprietten, o de ghensche dreve loopende naer het scherp heyken, z Paesschier de 
Prykers acker, w het goet van myn heere van Gornevael Gouverneur van Grevelynghen, n de 
synghelstreke van Marcus Onghena, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10v. 
 
SPRIJKTEN: ettinghe ghen. de sprycten aenden hoever noort ende west daude durme groot met daude 
durme die gevult wort [6 gem. 206R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 108, 108v = sprynct ? 
 
STAAKTE <C4-D4>: vanden wijcq van staecte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 21; up tstaecte, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 74; up tstaecte, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 82; op 
staecte, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v; een 
hofstede opt staecte genaemt de doorne noort sheerenstraete, 1593, Staet van Goed (Boek 1), fo. 272; 
200R. lant geheeten de heykens opt Staecte, 1599, Staet van Goed (Boek 2), fo. 52; lant op staecte 
ghen. groote heye, 1608, Staet van Goed (Boek 2), fo. 435; lant op staecte ghen. tcleyn heyken, 1608, 
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Staet van Goed (Boek 2), fo. 435; lant op staecte ghen. het lancstuck, 1609, Staet van Goed (Boek 2), 
fo. 466; lant, up staecte, gen. het laerbosch zuut dlaerstraetken, 1614, Staet van Goed (Boek 3), fo. 267; 
lant geleghen by het lammeken op staecte noort het straetken, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 316; 
lant, op staecte, ghen. den cokere suyt het laerstraetken, 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 238; lant 
op staecte gen. den bosch, 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 118v; landt op staecte ghen. den koker 
zuyt t laerstraetken, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 162; land, op staecte, gen. pieter roelsacker, 
1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 74; lant, op staecte gen. den vendt, 1638, Staet van Goed (Boek 
10), fo. 74v; lant, op staecte, gen. den hontsput oost de straete noort de straete, 1642, Staet van Goed 
(Boek 12), fo. 289v; lant, op staecte in d’laer gen. bonnekensacker suyt dauboschlee, 1642, Staet van 
Goed (Boek 12), fo. 289v; lant, op staecte, gen. den honshul zuyt den honshulmeulen, 1643, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 39v; landt, op Staecte, gen. den doorenackere o. en s. de straete, 1644, Staet van 
Goed (Boek 13), fo. 398; land op staecte gen. den bonnekensackere s. de aubosch leede, 1649, Staet 
van Goed (Boek 17), fo. 71v; lant op staecte gen. den theunisackere, 1646, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 94; land op staecte gen. ’t crekelackerken z. de raecke, 1655, Staet van Goed (Boek 20),fo. 143; 
land staeckte gen. de raecke n. den waterganck, 1655, Staet van Goed (Boek 20),fo. 142v; land 
Staeckte gen. de achterste raecke z. den waterganck, 1655, Staet van Goed (Boek 20), fo. 144v; landt 
oost de popstraete west den eeckschoot op staeckte, 1656, Coh. Staeckte, fo. 103v landt op staeckte 
west den eecschoot, 1656, Coh. Staeckte, fo. 71; land op staecte gen. den laerbos, 1656, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 81v. 
 
STAAKTEKOUTER <F4>: an staecte cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 74v; up staetcte 
cautere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75v; an staecte cautre, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 
28, fo. 87v; lans op staecte cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 22v, 42, 57, 58; meersch aen 
staecte cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 59v, 90v, 91; op staecte cautere, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28, fo. 87v, 97v, 108, 110, 110v; aen staecte cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
101; lans aen staecte cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 107v; half ghemet lans op staecte 
cautere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 108v; lants op staecte cauter oost den crommen acker 
zuyt sheerenstraete, 1589, Staet van Goed (Boek 1), fo. 226; lant op staectecauter geh. 
claeyssensacker, 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 201; land, staectecauter gen. het waterlat, 1638, 
Staet van Goed (Boek 10), fo. 74; saeylant, op staeckte cauter gen. den crommen colf s. de straete, 
1652, Staet van Goed (Boek 18), fo. 1v; land op staeckte cauter oost den capelerye meersch west de 
straete, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 163. 
 
STALENSAKKER: land, op de heerlijkheid van dronghene, gen. stalens ackere suyt de herrewech, 
1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 362v. 
 
STAMPMOLEN 1 (Rozen): een santheuvele aen de berghen suyt den stampmeulen, 1656, Coh. 
Roosen, fo. 111.  
STAMPMOLEN 2 (Hillaar): lant op den cauter oost de straete west den stampmolen, 1656, Coh. 
Hillaer, fo. 9; lant op de cautere suyt de stampmeulen noort de cauterstraete, 1656, Coh. Puttenen en 
Wetervelde, fo. 168v. 
 
STEENBRUG (Staakte) <E5/1>: lant en meersch bij de steenbrugghe oost het h. geeststraetken met 
den h. geestmeersch zuyt sheerenstrate noort den winterdonck, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 155; 
lant, over de steenbrugghe gen. den crommen colf oost en zuyt auboschlee noort de strate, 1632, Staet 
van Goed (Boek 7), fo. 127v. 
 
STEENPUTAKKER: lant gen. den steenputackere ten berghendries s. de straete, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 17v.  
 
STEENVOORT: lant in de cautere oost de straete suyt de steenvoort, 1656, Coh. Dorp, fo. 159v. 
 
STEENVOORTBOS: een slachbosch ghen. den steenvoortbosch [800R.], 1608, Staet van Goed (Boek 
2), fo. 418. 
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STELT: lant suyt de cloosterstraete noort gillis v. driessche mette stelte, 1656, Coh. Nieupoort en 
Audenbosch, fo. 107v, 109, 121. 
 
STENEN BRUG 1 (Oudenbos) <B4/12>: Eerst de meulestrate vande steenenbrugghe tot de palen van 
Cacken zonder de inslaghen ende hauden meulen beergh, noch groot met de plaetse daer den 
windmuelen ende rosmuelen up staet, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v; De strate vande 
steenen brugghe tot de neerborrent met de halve leede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20v. 
 
STENEN BRUG 2 (Naastveld) <E5/1>: aen den steenen brugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
56v, 93v, 146; by den steenen brugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 60v, 127v. 
 
STENEN HUIS <B4/25>: Item noch een stic lants ghen. den capelacker achter het steenen huus, o den 
hovenbueracker, z het voorn. huus, w Gilllis vanden Driessche, n den eecbosch, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 15. 
 
STENEN KASSEIBRUG <B4/12>: Item de planterie met den upstal tot steenen cautsie brughen met 
den halven wal, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
STENEN KRUIS: an tsteenen cruce, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90; aent stenen cruyse, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 117, 127; lans by tsteenen cruyse, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 138v, 154, 161. 
 
STER: een hofstede, prochie Lokeren op ’t sant ghen. de sterre noort de strate [150R.], 1608, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 444. 
 
STOELDE <D3>: jnde stolde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 84v; jn tstoeldie, 1571, Coh. 10e 
p. Lok. SAG R. 28, fo. 94; jnde stoelde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 95; int stoelde, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 21v; in de stoelde, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 36, 36v; in 
stoelde, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 37, 38; in stoeldie, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
91, 103, 118, 118, 158; lant , Lokeren, ghen. de stoeldie [2 ghemeten], 1611, Staet van Goed (Boek 3), 
fo. 98v; ; lant in de stoeldie west de brielgracht noort de briels, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 
90v. 
 
STOELDE(S)BOS: jn stoelde boschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 126v; lant ghen. 
callekens acker oost en zuyt de stoeldibosch noort de brielgracht, Staet van Goed (Boek 2), fo. 261; 4 
ghemeten lants met de dreve commende ter straeten eertyts geweest hebbende upgaende bosch ghen. 
stoeldiebosch, 1615, Staet van Goed (Boek 3), fo. 263; landt noort den stoeldiebosch, 1656, Coh. 
Staeckte, fo. 105; landt gheweest hebbende opgaende eeckbosch ghenamt stoeldriesbosch, 1656, Coh. 
Staeckte, fo. 109; land suyt stoeldiebosch west de brielgracht, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 
102. 
 
STOKKELAAR <F7/9>: int stockelaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147; land op boxelaer 
ghen. tstockelaer west sheerenstraete [200R.], 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 82; lant op Boxelaer 
gen. het stockelaer west sheerenstrate [200R.], 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 133; land en meers 
ghen. de stockelaers suyt de beke, 1656, Coh. Afdreft, fo. 237. 
 
STOKT: meersch achter de cop gen. de stockte [500 R], 1654, Staet van Goed (Boek 20), fo.24 
 
STOPPELAAR: op stoppelaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 85v. 
 
STRAATAKKERKE <A5/20>: item noch 4 sticken lants ghen de schuerackers, o het straetackerken, 
z de dreve, w de voorn. hofstede, n de lyaerts ackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; 
item noch een stic lants ghen. het straetackerken, o ende z de muelestrate, w de schuerackers, n de 
straetackers van Lieven Bruggheman, groot 413r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v. 
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STRAATAKKERS <B4/32>: item noch 7 sticken lants ghen de leyaerts ackers, o Lieven Bruggheman 
met de straetackers, z de schuer ackers, w het schijtstraetken, n den gheer, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een stic lants ghen. het straetackerken, o ende z de muelestrate, w 
de schuerackers, n de straetackers van Lieven Bruggheman, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v. 
 
STREEPAKKER: land, op boxelaere cauter, op ’t Beversche, gen. den streepacker [1/2 bunder], 1643, 
Staet van Goed (Boek 13), fo. 493v. 
 
STREEPAKKERKE: lant, in’t houckeet gen. het strepackerken, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 
250v. 
 
STREEPKE: lant ghen. streepken op hillaer suyt het werregaeren [181R.], 1656, Coh. Hillaer, fo.34. 
 
STREKE: landt gen. de streeke suyt ende noort sheerenstraete, west: dlammeken [7 gemeten, 50R.], 
1656, Coh. Staeckte, fo. 49, 155v. 
 
STREKKEN: zaeylant gen. de strecken met den achtersten hysputte noirt sheerenstraete zuyt den 
waterganck [vier en half gemeten], 1627, Staet van Goed (Boek 6), fo. 103v. 
 
STRUBOLSAKKER: 2 stucken lant deen aen dander thulleken en strubolsackere suyt een straetken 
[800R. samen], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 180v. 
 
STUKSKE TUSSEN DE BOSSEN <A5/21>: Eerst een stic lants ghen. het sticxken tusschen de 
bosschen, o den helsbosch die in pachte heeft Jooris van Lare, z de kerrebroucken, w den bosch die in 
pachte heeft Laureins Aelman, n Jacob Haghens met de heyackers, groot 1 ghem. 211r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 4. 
 
STURTEAKKER: jnt sturteackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 80v. 
 
STURTEKIKE (?): tenden tsturtekike, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 79. 
 
STURTERAKE <D6>: in sturterake, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 11, 13v, 90v, 95, 96, 100; 
aen de sturterake, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 93; een stuck lants gen. de sturterake in 
sturteraeckstraetkin [500R.], 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; lant by sturterake gen. den 
verlooren cost, 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 426; lant ook in sturteraeke ghen. den beckackere 
west tstraetken van smeyersbeke, 1645, Staet van Goed (Boek 14), fo. 426v; lant bij de sturtracke gen. 
den verloren cost, 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 193v; lant in de stureraeke suyt de beke n. het 
straetken, 1656, Coh. Everslaer, fo. 70, 70v; lant in smeyersackere in sturterake suyt de beke [4 ghem. 
80R.], 1656, Coh. Naestvelt, fo.70v, 81; land in de sturteraecke gen. het forneyslandt, 1657, Staet van 
Goed (Boek 21), fo.146v. 
 
STURTERAAKSKE: zaeyland gen. het sturteraecxken z. het sturterakestraetken [1 ghemet], 1641, 
Staet van Goed (Boek 11), fo. 242. 
 
STURTERAAKSTRAATJE <D6>: een stuck lants gen. de sturterake in sturteraeckstraetkin, 1588, 
Staet van Goed (Boek 1), fo. 197; landt gheh. den quaden ackere suyt het sturterickstraetken, 1619, 
Staet van Goed (Boek 4), fo. 69; zaeyland gen. het sturteraecxken z. het sturterakestraetken, 1641, 
Staet van Goed (Boek 11), fo. 242; zaeyland ghen. den hooghen acker z. het sturterakestraetken, 1651, 
Staet van Goed (Boek 18), fo. 247v. 
 
TARWEAKKER: een stuck groot 452R. geheeten den tarwe acker, 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
88; lant gen. tarwacker int bormstraetken, oost, zuyt en west [800R.], 1624, Staet van Goed (Boek 5), 
fo. 40; landt ghen. den tarwenackere [720R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 147. 
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TARWESTUK <H3/8>: landt gen. de neerake ende tarwstuck o. dhoochstraete [1005R.], 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 141v. 
 
TE PIETER HEYDEN: hofstede gen. te pieter heyden, 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 294v. 
 
THEUNISAKKER <D4/2-D5/3>: lant op staecte gen. den theunisackere [500R], 1646, Staet van 
Goed (Boek 14), fo. 94 
 
TICHELAKKER <C4/10>: Item een stic lants ghen. de dry bunders, o den tichelacker, z de buchten, 
w de dry bunders van Symoen de Boc, n de langhe canten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9; 
item noch een stic lants ghen de langhe canten, o het clooster van Baudeloo, z den tichelacker ende de 
dry bunders, w de thien ghemeten, n Jo Pieter de Neve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.9; 
item noch een stic lants ghen. den tichelacker, o het clooster van Baudeloo, z de buchten, w de dry 
bunders van Pieter de Brune, n de langhe canten, groot 6 ghem. 123r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 9; item noch een stic lants ghen. het leeiken, o Bauduijn van Doorselare, z de 
neerborrenden, w de buchten, n den tichelacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 9v; land 
noort de 10 gemeten oost den tichelacker suyt de bucht, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 22, 
149. 
 
TIEN GEMETEN <B4/26>: item noch 2 sticken lants ghen. de thien ghemete, o het gebruuc van 
Pieter de Brune, z de twee bunders, w den hesschenen bosch, n de eerfve van Jo Pieter de Neve ende 
Pieter Christiaens met zyn eerfven, groot 10 ghem. 143 r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
5v; item noch een stic lants ghen. de twee bunders, o het zelve goet dat in pachte heeft Pieter de Brune, 
z de dry bunders, w den plantsoenbosch, n de thien ghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 
5v; item noch een stic lants ghen de langhe canten, o het clooster van Baudeloo, z den tichelacker ende 
de dry bunders, w de thien ghemeten, n Jo Pieter de Neve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo.9; ; 
item noch een partie ghen. den hesschenen bosch gheleghen in zes sticken, o de thien ghemete, z den 
eecbosch ende het ghebruuc van Pieter de Brune, w den bosch neffens den wal, n de voorgaende partie, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; land noort de 10 gemeten oost den tichelacker suyt de 
bucht, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 22, 149; lant west den plantsoenbosch noort de thien 
gemeten, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 142. 
 
TIMMERMAN <C4/11>: landt genamt den temmerman [250R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 83v. 
 
TSEEUWERDRIES: tseeuerdries, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 130. 
 
TUSSENBOSAARDE: lant gen. de tusschen bosschaerde, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 106v. 
 
TUSSENSTE HAGE: lant gen. de tusschenste haeghe suyt de achterste haeghe, 1628, Staet van Goed 
(Boek 6), fo. 168. 
 
TUSSENSTE LEEN: lant gen. het tussenste leen, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 24v. 
 
TWEE BUNDERS 1 (Oudenbos) <B4/27>: Item noch een stic lants ghen. de dry bunders, o de 
buchten, z de leede, w de hofstede van Pieter de Brune, n de twee bunders, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch 2 sticken lants ghen. de thien ghemete, o het gebruuc van Pieter de 
Brune, z de twee bunders, w den hesschenen bosch, n de eerfve van Jo Pieter de Neve ende Pieter 
Christiaens met zyn eerfven, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v; item noch een stic lants 
ghen. de twee bunders, o het zelve goet dat in pachte heeft Pieter de Brune, z de dry bunders, w den 
plantsoenbosch, n de thien ghemete, groot 7 ghem. 177r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5v. 
 
TWEE BUNDER(S) 2 (Oudenbos) <B5/32>: item noch een stic lants ghen. de dry bunder, o de ganse 
sticken, z het bunderken, w de rootsticken, n de twee bunder, dese partye es nu in twee sticken gheleyt, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een stic lants ghen. de twee bunder, o de vier 
bunders, z de dry bunders, w de bystier hepe, n de dreve, groot 7 ghem. 190r., 1617, Met. Clooster 
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Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 2 sticken lants ghen. de bystier hepe, o de twee bunders, z de dry 
bunders, w de zeven ghemete, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch een 
stic lants ghen. de vier bunders, o het selve goet dat in pachte heeft de we van Laureys de Gheest, z de 
gansackers, w de twee bunders, n het dreefken, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3;  
 
TWEE BUNDERS 3 (Oudenbos): landt ghen. de tweebunders [5 ghemeten], 1656, Coh. Afdreft, fo. 
311. 
 
TWEEDE LOTERSHOEK: landt gen. het tweeden lotershouck, 1653, Staet vanGoed (Boek 19), fo. 
241 
 
TWEEDE VELDAKKER: lant gen. den tweeden veltackere n. het veltackerstraetken [500R.], 1640, 
Staet van Goed (Boek 11) , fo.  144v. 
 
TWEEDE VOSHAAL: lant gen. de tweeden voshael zuyt ’t straetken [een ghemet], 1623, Staet van 
Goed (Boek 4), fo. 200. 
 
TWINTIG BUNDER: jnde XX bunder, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90;  int XX bunder, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 70, 74, 115v, 116, 116v, 154v, 155, 156v, 157, 157v, 158v, 159, 
160, 161, 162, 163; in twintich bunder, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 71v, 72v. 
 
UIL(EN)DONK <H3>: jn duijldonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 103; jn dhulendonck, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 106v; in duylendonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 46v; 
landt in duldonck west den berckbosch, 1656, Coh. Roosen, fo. 80v; een bunder lants genaemt den 
keyserick in den wyck geheeten duyldonck, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 131; d vuldonck, 1603, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 155. 
 
UIL(EN)DONKSTRAATJE <G4-H4>: landt gen. het coolackerken s. d’uyldonckstrae[t]ken, 1656, 
Coh. Berghendriessche, fo. 153. 
 
UILSDONK: jnde huijlsdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 111v. 
 
UITVANG <F7-G7>: jnden huutsanck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 107; een stick 
santvlaghe ghen. de vuytvanck [1 ghemet], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 57; 2 stucken deen aen 
dander bij scherpersputte genaemt den vuytvanck op’t Beversche, 1586, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
116; tbeversche laetschip up boxelaer in de vutfanghen, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 282; land 
op boxelaer ghen. den vutvanck [700R.], 1619, Staet van Goed (Boek 4), fo. 82, 115. 
 
UITVANGSKE <H5/2>: lant ten roosen ghenamt het vuytfrancscken [160R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 
13v. 
 
VARINCKSAKKERKE <H3/9>: Land, Boxelaer, gen. den vaeryncx ackerken w. en n. de straete [300 
R], 1657, Staet van Goed (Boek 21), fo. 245v. 
 
VALGRACHTEN: lant gen. de valgrachten noort de waterganck [2 sticken, een bunder], 1628, Staet 
van Goed (Boek 6), fo. 163v. 
 
VALSE DONK 1 (Staakte): in den valsche donck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 121v; lant gen. 
de valsche donck [350R.], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 90; landt genaemt de valsschedonck in 
de bormt [300R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 39v; landt in de valsschedonck oost t confiscaegoet, 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 39v. 
 
VALSE DONK 2 (Hillaar, Heiende): land op theyende gen. de grooten wees o. de valsche donck, 
1654, Staet van Goed (Boek 19), fo. 267v; idem op hillaer in valschedonck, 1656, Coh. Staeckte, fo. 
44. 
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VARENSHEUVEL: een vaerensheuvele nu te lande gebracht [700 R in delen], 1656, Coh. Nieupoort 
en Audenbosch, fo. 26, 34, 37v. 
 
VARENSTUK: een varenstuck (pacht v. mevr. van nieuwenbossche) [3 ghemeten], 1656, Coh. 
Nieupoort en Audenbosch, fo. 81v; lant het varenstuk, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v.  
 
VARENTAKKER: land gen. den varentackere [730R.], 1638, Staet van Goed (Boek 9), fo. 17v; 
 
VARENTSAKKERKE: lant gen. het vaerenstackerken n. de beke [250 R], 1652, Staet van Goed 
(Boek 18), fo. 31v. 
 
VEENSAKKERKE: acker ghen. het veensackerken n. de smeyersbeke [een ghemet], 1641, Staet van 
Goed (Boek 11), fo. 251. 
 
VELAKKERS: twee sticken lants ghen. de velackers [samen 4 ghemeten], 1584, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 52. 
 
VELD: lant op boxlaer ghen. het velt noort de straete [750R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 82. 
 
VELDAKKERS <E5>: jnde veldtackers, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 81; in de veltackers, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 8v, 9v, 65, 92, 93, 93v, 140, 145; aen de veltackers, 1577, Coh. 5e 
p. Lok. SAG R 28, fo. 99; twee ghemeten lant in de veltackers suyt t veltackersstraetken, 1599, Staet 
van Goed (Boek 2), fo. 11. 
 
VELDAKKERSSTRAATJE <E5-E6>: twee ghemeten lant in de veltackers suyt t veltackersstraetken, 
1599, Staet van Goed (Boek 2), fo. 11; lant gen. den tweeden veltackere n. het veltackerstraetken, 
1640, Staet van Goed (Boek 11) , fo.  144v; lant gen. den eersten veltacker z. het veltackerstraetken, 
1640, Staet van Goed (Boek 11) , fo. 145v. 
 
VELDEMANSHOFSTEDE: lant ghen. veldemanshofstede s. den herwech [275R.], 1656, Coh. 
Roosen, fo. 107; landt ghen. de veldemans hofstede suyt den herweg [325R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 
215v. 
 
VELDERAKEBOSSEN: west de velderaeke bosschen, 1656, Coh. Eyende, fo. 54. 
 
VELDPUT: een stick lants, in de berghen, prochie Lokeren geheeten de veltputte, wezende zantvloghe, 
1589, Staet van Goed (Boek 1), fo. 230v; den veltputte [2 ghemeten], 1603, Staet van Goed (Boek 2), 
fo. 155; lant ghen. den veltputte [363R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 58. 
 
VENNE <B4/28>: den zelven noch een partie ghen. de venne ende den nieupoortbosch, o Eloy de 
Gheldere met den anderen bosch, z de vinneschooten, w den dam, n Pieter Brouckaert, groot 14 ghem. 
75r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Pieter Brouckaert haudt in pachte 3 sticken lants 
streckende alle drye achter elcanderen up de zuutzyde van de nieupoortstrate, o den nieupoortbosch 
die in pachte haudt Eloy de Gheldere, z de venne, w den auboschdam, n de nieupoortstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 16v; land oost de venne west de heye noort tgoet van nieuwenbossche, 
1656, Coh. Afdreft, fo. 310; een ettynghe ghen. de venne [300R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 310. 
 
VENNESCHOTEN <B4/29>: item noch een stic lants ghen. het lanc stic, o de grachtkens, z de jonghe 
eeckelen, w de vinneschooten, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; item noch 2 sticken lants, 
o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z de grachtkens, w de vinneschooten, n den nieupoortbosch die in 
pachte heeft Eloy de Gheldere, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14v; Rasen de Gucht haudt 
in pachte een stic lants ghen. de vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte haudt Lieven 
Brugheman, z den eecbosch, w den aubosch dam, n den nieupoortbosch, groot 2 ghem. 78r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Lieven Bruggheman haut in pachte 2 sticken lants ghen. de 
vinneschooten, o de vinneschooten die in pachte heeft Pieter van Pateghem fs Pieters, z den eecbosch, 
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w de voorn. vinneschooten van Racen de Gucht, n den nieupoortbosch, groot 5 ghem. 68r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; den zelven noch een partie ghen. de venne ende den 
nieupoortbosch, o Eloy de Gheldere met den anderen bosch, z de vinneschooten, w den dam, n Pieter 
Brouckaert, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Pieter van Petghem fs Pieters haudt in 
pachte 3 sticken lants ghen. de venneschooten, o het lanc stic, z den upgaenden eecbosch, w de 
vinneschooten van Lieven Bruggheman, n den nieupoortbosch, groot 9 ghem. 257r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 16. 
 
VENT <C4/12>: jnden vendt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 88; in den vent, 1577, Coh. 5e p. 
Lok. SAG R 28., fo. 71, 109; zaeylandt gen. den vendt [500R.], 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 
180; lant, op staecte gen. den vendt [1/2 bunder], 1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 74v. 
 
VENTJE <C4/13>: zaeylant, Lokeren, gen. het ventien, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 369. 
 
VERBRANDE HOFSTEDE <G7/4>: land op boxelaer gen. de verbrande hofstede, 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 396v. 
 
VERBRANDE MOLENBERG: anden verbarnden muelenberch, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, 
fo. 109. 
 
VERKEERDE WERELD: hofstede op de gentschen heerwech te puttenen gen. de verkeerde weerelt, 
1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 144; een hofstede gen. de verkeerde werelt bij den keersmaeker 
[175R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 36. 
 
VERLOREN HEIKE: een stuck lant noort tverloren heyken, 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo. 251v; 
een stuck lants aen de heyackers noort het verloren heyken, 1592, Staet van Goed (Boek 1), fo.  254. 
 
VERLOREN KOST <D6/8>: lant op hillaer ghen. den verloren kost [300R.], 1623, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 200v; lant op hillaer ghen. den verloren cost op de beke [325R.], 1623, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 201; lant by sturterake gen. den verlooren cost [800R.], 1645, Staet van Goed (Boek 14), 
fo. 426; lant bij de sturtracke gen. den verloren cost [800R.], 1647, Staet van Goed (Boek 14), fo. 
193v; land gen. de verloren cost, 1650, Staet van goed (Boek 18), fo. 423v; lant in de verloren cost s. 
de straete, 1656, Coh. Everslaer, fo. 90v; lant in de verloren cost suyt de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo. 
140. 
 
VERVAETENPUT <B3/6>: een sticxken lant geh. vervaetteputte [een half ghemet], 1598, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 346v; den zelven 2 sticken lands deene ghen. den beec acker ende den ander den 
vervaetten put tsamen ghemeten, o Jooris Buekele, z Lievin Slabbaert, w den nieupoortbosch, n de 
nieupoortstrate, gr. 4 ghem. 75r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15v; Eloy de Gheldere 
heeft in pachte een partie lands ghen. den nieupoortbosch, o den beecacker ende den vervaetten put, z 
de grachtkens, w den nieupoortbosch die in pachte haudt Lieven Bruggheman ende het ghebruuc van 
Pieter Brouckaert, n de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 16. 
 
VIER BUNDERS <B5/33>: item noch een stic lants ghen. de twee bunder, o de vier bunders, z de dry 
bunders, w de bystier hepe, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; item noch 3 
sticken lants ghen. de gansse sticken, o Adriaen Roelsackere, z den grooten gansackere, w de dry 
bunders, n de vier bunders, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item noch een stic lants ghen. 
de vier bunders, o het selve goet dat in pachte heeft de we van Laureys de Gheest, z de gansackers, w 
de twee bunders, n het dreefken, groot 9 ghem. 258r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; : 
item noch een stic lants ghen. den acker recht op, o ende z den bylsteel, w de vier bunders, n het 
rontbunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 8; item noch een stic lants ghen. den bylsteel 
met noch twee sticken ghen. de gansackers, o den halfven acker die in pachte heeft Symoen de Boc, z 
Adriaen Roels acker, w de vier bunders, n den acker recht op, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 8; lant oost den craeyacker west de 4 bunders, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 125, 125v, 
145; lant ghelegen in de 4 bunders oost de dreve van loddershouck pacht van mevr. van 



 246 

nieuwenbossche, 1656, Coh. Eyende, fo. 162v; land ghen. de vier bunders, acht ghemeten, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 311, 341v, 343v. 
 
VIERENDEELSTRAATJE: lant op boxlaer cautere suyt t vierendeel straetken, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 
105; landt op boxelaercautere s het vierendeelstraetien, 1656, Coh. Afdreft, fo. 12. 
 
VIER GEMETEN 1 (Oudenbos) <B5/11>: item noch een stic lants het bunderken ghenaemt, o de 4 
ghemete, z de cloosterstrate, w den beec acker, n de dry bunder, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 2v; item noch een stic lants ghen. Jan Raesacker hier te vooren gheheeten de gheenstacker, o. Joos 
van Damme met zyn eerfve, z de cloosterstrate, w de vierghemete oft gansacker, n Adriaen Roelsacker, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3; item een stic lants ghen. de vier ghemete ofte gansackere, 
o Jan Raes acker, z de cloosterstrate, w het bunderken, n de gansackers, groot 4 ghem. 259r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 3. 
 
VIER GEMETEN 2 (Staakte): lant aen de stampmeulen, gen. de viergemeten s. de dreve, w. een ander 
stuk dat west a/d straat komt [400 R], 1651, Staet van Goed (Boek 18), fo. 117, 126 
 
VIERKANT HEIKE <A5/22>: Item de voorste heye, o de beec ackers die nu in pachte heeft Jacob 
Haghens, z de nieulanden ende den helsbosch, w een viercant heyken, n de cloosterstrate, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 20; Item het voorn. viercant heyken, o de voorgaende heye, z Jacob 
Haghens, w den nieuwen heyacker van Adriaen Aelman, n de cloosterstrate, groot 2 ghem. 224r., 1617, 
Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20. 
 
VIERSCHAARAKKER <G6>: een stuck lants genaempt den vierschaeracker [omtrent een half 
ghem.], 1585, Staet van Goed (Boek 1), fo. 97v, 134; een hofstede op boxelaer oost sheerenstrate west 
de vierschaeracker, 1597, Staet van Goed (Boek 1), fo. 304. 
 
VIERSCHAARSTRAATJE <G6>: lant op boxelaer gen. het cleyn putken west het 
vierschaerstraetken, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 477v. 
 
VIERWEEGSE <C6/3>: landt aen de vierweegsche gen. den vogelensanck s. de strate, 1653, Staet 
van Goed (boek 19), fo. 298v. 
 
VIJF GEMETEN <A4/26>: Alvooren haerlieder hofstede, o den schytacker, z de vyf ghemeten, w de 
mauwe, n den calver acker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch 6 sticken tsamen 
ghemeten o de vyf ghemeten, z de beerc ackers, w den voorn. Gouverneur, n de heefvraumeerschen, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; item noch een stic lants ghen. de vyf ghemeten, o den 
spriet, z den langhen beercacker, w het vossegat, n de hofstede, groot 4 ghem. 201r., 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 12; Item noch een stic lants ghen. den schytacker, o de lyaerts ackers, z 
den spriet, w de vyf ghemeten, n de groote hettynghe, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12. 
 
VIJF HUIZEN <C3/4>: bij de vijf huusen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 120; aen de 
vyfhuysen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 163; een coren meulen aen de vijfhuysen, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 319v. 
 
VIJLDER <D6/9>: zaeylandt gen. den vyldere [1 gemet], 1635, Staet van Goed (Boek 8), fo. 122v; 
lant op Everslaer gen. het vilder, 1639, Staet van Goed (Boek 9), fo. 116. 
 
VYNCKAERTS AKKER: land gen. den vynckaerts ackere, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 112. 
 
VISPOEL <B5>: jnde vispoel, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 74v; in den vispoel, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 17, 91, 95, 102, 154v; by den vispoel, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
93; item een partye lands ghen. den vispoel, o Pieter vande Fonteyne met zyn eerfve, z Jan Onghena 
met zyn eerfve, w de groote heye, n de cloosterstrate, 11 ghem. 114r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 3; Item peteghems heye, o den vispoel, z het clooster bosken ende Jacob 
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Haghens met de nieulanden, w de beec ackers, n de cloosterstrate, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 20; lant gen. den vispoel oost sheerenstraete [200R.], 1647, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 191; lants ghelegen in de vispoel eertyts was ghenoemt den crakelbosch [200R.], 1656, 
Coh. Hillaer, fo. 78. 
 
VISPOELBOS: saeylant gen. den vispoelbosch oost sheerenstrate [250R.], 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 161v. 
 
VISSELAAR/VISSELAREN <E3>: jnde visselaerden, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 90; jnde 
visselaeren, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96v; in tvisselaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 
28, fo. 124; opt visselaer, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 33v, 159, 163; int visselaers, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 39v; int visselaere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 40v, 76v, 163v; in 
de visselaeren, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 72, 119, 122v, 161v; aent visselaer, 1577, Coh. 5e 
p. Lok. SAG R 28, fo. 159v; 400R. ghen. de visselaers west het straetken vande visselaers, 1588, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 218; zaeylant gen. het visselaer suyt den waterganck [200R.], 1639, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 165; gen. arensacker int visselaer, 1656, Coh. Afdreft, fo. 149v; lant int visselaer 
oost tstraetken gen. t eetputken, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 67. 
 
VISSELAARAKKER: zaeylant gen. den visselaerackere oost het visselaerstraetken [450R.], 1634, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 93v. 
 
VISSELAARSTRAATJE <E3>: zaeylant gen. den visselaerackere oost het visselaerstraetken, 1634, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 93v; zaeylants gen. den cauteracker oost tcauterstraetken oost 
tvislaerstraetien, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 368. 
 
VISSENAKKER: int vissenakere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 97. 
 
VITSEN: den vitsen, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 155, 155v. 
 
VITSENBERG: ettinge met een singele daer aen liggende gen. den vitsenberch [3 gemeten], 1634, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 95; lant gen. den vitsenberch s. de durme [3 gemeten], 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 43v. 
 
VLAMINCKSTRAATJE: een stuck lants genaemt de bormt west het vlamynckstraetken noort de 
waterganck op ’t beversche, 1586, Staet van Goed (Boek 1), fo. 115v. 
VLASDONK: landt op hillaer int vlaschedonck, 1656, Coh. Staeckte, fo. 23. 
 
VLIETMANSPUT <B5/34>: item noch 5 stucken lants ghen. vlietmans put ende nu ghen. de 
gheerdekens, o de rootsticken, z de cloosterstrate, w de muelenackers, n de groote stelte, groot 12 
ghem. 84r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2. 
 
VOGELAKKER <E2/1>: den voghelackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 126v. 
 
VOGELENZANG <B6>: landt aen de vierweegsche gen. den vogelensanck s. de strate [280 R], 1653, 
Staet van Goed (boek 19), fo. 298v; lant gheweest hebbende slachbosch in den voghelensanck, 1656, 
Coh. Eyende, fo. 24v. 
 
VOGELARENBOS: lant gen. den vogeleren bosch [2 gemeten], 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 
290v. 
 
VONDELBRUG: by de vondelbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102; aen de 
vondelbrugghe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 108, 140v, 147. 
 
VOORDENAKKER: lant ghen. den voordenacker west ‘sheerenstrate noirt een straetken [800R.], 
1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 148. 
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VOORHOUT: lant aen den houvere west t’voorhout, 1656, Coh. Boxlaer, fo. 6v. 
 
VOORSTE AASSCHOOT: lant gen. den voorsten haesschoot [1 ghemet], 1625, Staet van Goed 
(Boek 5), fo. 97v. 
 
VOORSTE BOSSELKE: land, het voorste bosselken west de dronghenstraete, 1641, Staet van Goed 
(Boek 11), fo. 298v. 
 
VOORSTE BRANDSCHOOTWINKEL: land ghen. den veursten brantschoot wynckele z. het 
straetken, w. den achtersten brantschootwynckele [500 R], 1651, Staet van goed (Boek 18) fo. 253v; 
land ghen. den achtersten brantschoot wynckele o. den voorsten brantschoot wynckele, z. het 
straetken ,1651, Staet van goed (Boek 18), fo. 253v. 
 
VOORSTE BROUWERSAKKER: lant ghen. den voorsten brouwersackere [450R.], 1603, Staet van 
Goed (Boek 2), fo. 161. 
 
VOORSTE DISTELAKKER: lant gen. den veursten destelacker, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 
25. 
 
VOORSTE DURMAKKERKE: lant gen. het voorste durmackerken [1 gemet], 1631, Staet van Goed 
(Boek 7), fo. 70. 
 
VOORSTE HEI(D)E: Item de voorste heye, o de beec ackers die nu in pachte heeft Jacob Haghens, z 
de nieulanden ende den helsbosch, w een viercant heyken, n de cloosterstrate, groot 10 ghem. 103r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 20.  
 
VOORSTE IJSAKKER: lant gen. den voorsten ysacker s. den achtersten ysacker n. de straete, 1656, 
Coh. Staeckte, fo. 161. 
 
VOORSTE LEEN: lant gen. het vuerste leen, 1633, Staet van Goed (Boek 8), fo. 24v. 
 
VOORSTE LOTERSHOEK: landt gen. den voorsten lotershouck, 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 
241 
VOORSTE OUDE DURME: een stuck lants gen. de veurste audurme, 1587, Staet van Goed (Boek 1), 
fo. 152. 
 
VOORSTE ROOTSTUK: item noch een stic lants ghen. de clein stelte, o het voorste rootstic, z de 
andere rootsticken, w de groote stelte, n de voorn. zevenghemete, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 2. 
 
VOORSTE RUILAAR: lant ghenaempt het voorste ruylaer s. de straete [3 delen 314 R uit 1123 R.], 
1656, Coh. Everslaer, fo. 59. 
 
VOORSTE SMEIERSAKKER: lant gen. de (voorsten) smeyersacker oost het straetken, n. de beke 
[800 R], 1647, Staet van goed (Boek 15), fo. 150 
 
VOORSTE STAKELYNCKAKKER: land gen. den voorsten stakelynckackere, 1643, Staet van Goed 
(Boek 13), fo. 112. 
 
VOORSTE STOELDIE: lant, Lokeren, gen. de voorste stoeldie noort den heerwech [1 ghemet], 1609, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 46. 
 
VOORSTE VITSENBERG: zaeylant gen. den voorsten vitsenbersch west de durme [400R.], 1631, 
Staet van Goed (Boek 7), fo. 37v. 
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VOSHOL (Heiende) <C5/8>: zaeylandt opt heyende gen. den voshol [500R.], 1636, Staet van Goed 
(Boek 8), fo. 137. 
 
VOSHOLEN (Bokslaar) <G7/5>: in de voshollen, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 147. 
 
VOSSELKE: lant ghen. het vosselken ten roosen [225R.], 1656, Coh. Roosen, fo. 64v. 
 
VOSAKKERKE: lant gen het vosackerken [175R.], 1621, Staet van Goed (Boek 4), fo. 169. 
 
VOSHAARD: landt, op boxelaer, int blockstraetgen gen. de voshaerde, 1634, Staet van Goed (Boek 
8), fo. 81. 
 
VOSSEGAT <A4/27>: item noch een stic lants ghen. de vyf ghemeten, o den spriet, z den langhen 
beercacker, w het vossegat, n de hofstede, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12. 
 
VOSSENHOL <A5/23>: Item noch een stic lants ghen. het vossenhol, o het lanc ackerken dat in 
pachte heeft Laureyns Aelman, z Jan Onghena over het zelve clooster, w den calver acker die in 
pachte heeft Pieter van Peteghem gheseyt pachter, n den voorn. Aelman met het zelve landt, groot 3 
ghem. 188r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 5; item noch 2 sticken lants ghen. de calver 
ackers, o de muellestrate, z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w de mauwe ende de 
wortelackers, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; Eerst 2 sticken lants ghen. de 
muelenackers, o Joos van Keerchove met de muelenackers die hy in pachte is hebbende, z de 
cloosterstrate, w de schaepdriesschen, n het stic ghen. de vossen hol, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11; Laureyns Aelman haudt in pachte 5 sticken lants gen. de muelenackerss, o de 
muelestrate ende het ghebruuc van Joos vande Keerchove, z den muelenbeerch, w Joos van de 
Keerchove met een stic lands ghen. het vossen hol, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, 
fo. 16v. 
 
VOSSENHOLLEKE: land gen. het vossenholleken [400R.], 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 136. 
 
VRINSBOS: den vrinsbosch, 1603, Staet van Goed (Boek 2), fo. 155. 
 
VROUWENHEI(D)E: lant inde nieupoorte geheeten de vrauwen heye oost mevr. van nieuwenbossche 
noort sheerenstraete, 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 346v. 
 
VROUW PIETERSBOS: vrau pieters boschs, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 119v. 
 
VUILDONK: lant gen. dvuyldock noirt de strate [200R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), fo. 151. 
 
WAALBROEK: int waelbrouck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 71v, 123v, 159, 160, 161v.  
 
WAALBRUG: de waelbrugghe, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 81; landt ghelegen over de 
waelbrugge, gen. de winterdonck n. de durm,1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 104v; meersch oost 
aen de waelbrugghe, 1656, Coh. Dorp, fo. 53v; meersch oost aen de waelbrugghe noort aen de durme, 
1656, Coh. Dorp, fo. 118  een hofstedeke over de waelbrugghe aen den dyckmeersch, 1656, Coh. 
Dorp, fo. 50, 53v, 54. 
 
WAALVELD: an dwaeluelt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 82; te waelueldt, 1571, Coh. 10e p. 
Lok. SAG R. 28, fo. 86; aent waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 31, 35, 37v, 108v, 109v, 
122; by t waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102v, 113, 156v; op staecte, opt waelvelt by 
ham, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 102v; opt waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
109; int waelvelt, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 162; lant gen. het waelvelt, 1626, Staet van 
Goed (Boek 6), fo. 55; landts in dwaelvelt suyt het heystraetken, 1656, Coh. Staeckte, fo. 63, 81. 
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WAFELIJZERS: lant in de maesbosschen gen. de waeffelijzers suyt de lokerbeke [1 bunder], 1633, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 13; meersch gen. wafelyser, 1640, Staet van Goed (Boek 11) , fo. 118; 
land achter de maesbosschen aen de waefelijsers s de lokerbeke, 1656, Coh. Afdreft, fo. 247; land 
ghen. de waffelijsers [3 gem. 285R.], 1656, Coh. Afdreft, fo. 247. 
 
WAL: item noch een stic lants ghen. het nieubosch ackerken, o den wal ende jonghe planterie, z den 
wulgaert, w het slachtbosselken, n den boschacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; ; 
item noch een partie ghen. den hesschenen bosch gheleghen in zes sticken, o de thien ghemete, z den 
eecbosch ende het ghebruuc van Pieter de Brune, w den bosch neffens den wal, n de voorgaende partie, 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 15; Item het slachbosken up de oostzyde van den dam met 
den eecbosch lanx den synghel; ende den grooten eecbosch daer den voetweghel deur loopt van 
Ghendt naer Lokeren, mitsgaders den jongeneecbosch up de noort zyde van den overbueracker ende 
voorts de cleine warande loopende up de oost zyde vanden wal, met den hesschenen bosch loopende 
achter het hof van de we Laureyns de Gheest, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 19v; hoflant 
binnen de wal [400 R. belast], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v. 
 
WALLEKE 1 (Bokselaar) <F6/3>: lant, gen. het walleken, noort de strate [400R.], 1622, Staet van 
Goed (Boek 5), fo. 8v; lant, op Boxelaer, gen. het walleken noort de straete [400R.], 1637, Staet van 
Goed (Boek 9), fo. 42v; een ackere gen. het walleken tenden de santackers west de straete tegenover 
dhofstede gen het walleken [400R.], 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 334v; land tenden de 
santackers gen. het walleken [400 R], 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 318v. 
 
WALLEKE 2 (hofstede, Bokslaar) <F6/3>: een ackere gen. het walleken tenden de santackers west de 
straete tegenover dhofstede gen het walleken [400R.], 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 334v. 
 
WALLEKE 3 (Rozen) <G5/2>: lant, op den roosen gen. ’t walleken west de straete [2 gemeten], 1637, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 238; landt ghen. het walleken ten roosen oost de straete [200R.], 1656, 
Coh. Roosen, fo. 80; Saeyland, Roosen, gen. het walleken o. sheerenstraete [700 R], 1658, Staet van 
Goed (Boek 21), fo. 324v. 
 
WALLEKES: lant over lokerhautbrugghe gen. de wallekens, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 
381v. 
 
WALLEMANSAKKER: lant gen. de wallemansacker, 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 59v. 
 
WALSEDONK: jnde walschedonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 94. 
 
WAPENAART: landt in de braembesien gen. den waepenaert n. de rijweg van den heer baron van 
exaerde [2 gemeten], 1650, Staet van Goed (Boek 18), fo.401 
 
WAPENAARTSEINDE <G1>: landt in waepenaertshende in de cautere, 1656, Coh. Afdreft, fo. 205; 
land ghen. de gheer int waepenaertshende oost de straete suyt ende noort de straete, 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 79.  
 
WAPENAARTSHEIDE: landt ghen. den gheer int waepenaertsheyde s. en n. de straete o. de 
eeckstraete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 89. 
 
WARANDE 1 (Bergendries) <F4/9>: saylant en bosch, neffens den herwech, bij den cop, gen. de 
waerande, met de dreve [4 gemeten], 1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 12v;  lant achter den cop 
west de warande noort de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 13v; lant achter den cop oost de 
warande noort de straete, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 14; land, gen. de warande, 1658, Staet van 
Goed (Boek 21),fo. 428 
 
WARANDE 2 (Oudenbos) <B4/8>: item noch een stic lands o Gillis de Vyldere met zyn eerfve, z den 
hesschenen bosch, w den jonghen plantsoen bosch, n de grachtkens ofte warande, 1617, Met. Clooster 
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Nieuwenbossche, fo. 15; Item de grachtkens ofte warande, o Bauduijn van Doorselare, Pieter 
Christiaens ende Pieter Onghena met haerlieder eerfve, z den hesschenen bosch, w het langhe stic, n 
een stic lants dat in pachte heeft Adriaen Aelman, groot 10 ghem. 60r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 19. 
 
WARANDE 3 (?): capbosch ende jonck plantsoen gen. de warande n. de heerwech [2 gemeten], 1636, 
Staet van Goed (Boek 8), fo. 218. 
 
WARE: in de ware, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 95. 
 
WARREGAREN <D5/4>: lant op hillaer ghen. het warregaeren [800R.], 1619, Staet van Goed (Boek 
4), fo. 68; lants op hillaer ghen. het warregaeren [286R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 75; lant ghen. 
streepken op hillaer suyt het werregaeren, 1656, Coh. Hillaer, fo.34; een hofstedeken op hillaer ghen. 
het werregaeren suyt de straete [40R.], 1656, Coh. Hillaer, fo. 37; lant op hillaer op t warregaren suyt 
de straete, 1656, Coh. Hillaer, fo.50v; lant op hillaer suyt het warregaeren, 1656, Coh. Hillaer, fo. 95; 
lant op hillaer suyt het werregaeren, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 51. 
 
WATERLA(A)T: up twaterlaet, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 96; twaterlaet, 1571, Coh. 10e 
p. Lok. SAG R. 28, fo. 109; 2 ghemeten opt waterlat, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 124; lant 
een ghemet ghen. het waterlat noort de straete de zelve cauterstucken, 1609, Staet van Goed (Boek 2), 
fo. 466v; land, staectecauter gen. het waterlat [1 gemet], 1638, Staet van Goed (Boek 10), fo. 74; lant 
ghen. het waterlat o+n de straete ligende op den cautere [275R.], 1656, Coh. Staeckte, fo. 122. 
 
WEDOUW: meersch in de wedauwe suyt ende west de durme, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 16v; meersch 
in de wedau west de durme, 1656, Coh. Afdreft, fo. 182; een hoymeersch over lokerhautbrugghe gen. 
de weedauwe s. d’aude durme [500 R], 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 381v. 
 
WEEHAGE <F2>: lant bij de gansdries in de weehaeghe binnen lokeren ghen. het aelstackerken, 1646, 
Staet van Goed (Boek 15), fo. 421v. 
 
WEERGRACHT: up de wergracht, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 97; lant op hamcautere 
gheh. den weergracht [200R.], 1610, Staet van Goed (Boek 3), fo. 75v; zaeylandt op hamcautere gen. 
den weergracht [1 gemet], 1634, Staet van Goed (Boek 8), fo. 111v. 
WEERGRACHTSTRAATJE <F3>: saeyland in het meulestraetien gen. het schaebrouck s. het 
weergrachtstraetken, 1658, Staet van Goed (Boek 21), fo. 415v. 
 
WEERSTE: by de weerste, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 141. 
 
WEES <D5/5>: saeylant (nabij brantschoot) ghen. den wees [400 R], 1649, Staet van Goed (Boek 17), 
fo. 223 
 
WEGELAKKER <A4/28>: lant in pacht van mevr. van nieuwenbossche gen. den weghelackere 
[700R],1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 184v; lant ghen. den weghelackere [600 R], 1647, Staet 
van Goed (Boek 15), fo. 83 
 
WELPUT: d’hilft van 220R. in de welputte besaeyt met eeckelen o. de berghen v. G. Gorlart s. het 
straetken, 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 58. 
 
WELTEVREEDSAKKER: land, nieupoorte, gen. de weltevredts ackere [450 R], 1656, Staet van 
Goed (Boek 20), fo. 320. 
 
WERELD: hofstede gen. de wereldt n. de beestemerct, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 104; een 
hofstede ghen. (van autstyde) de weerelt aen de beestemerct, 1656, Coh. Dorp, fo. 56. 
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WERKSTE/WERS (=Weerst?): in de wers, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 100v; op de wercste, 
1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 119v. 
 
WERKSTEDE <E3-F3>: een meersch by de wercstede ghen. de roost west hamcoutere, 1592, Staet 
van Goed (Boek 1), fo. 253v; hofstede op de werckstede groot met de sate tsamen, 1656, Coh. 
Puttenen en Wetervelde, fo. 136, fo.137v. 
 
WERREGAREN: zie WARREGAREN 
 
WERVENETTING <A4/29>: item noch 2 sticken lants deene ghen. den calveracker ende dander de 
weerfven hettynghe, z de voorn. hofstede, w de heefvraumeerschen, n de leede, groot 5 ghem. 52r., 
1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 11v; item noch 2 sticken lands ghen. de hettynghen, o den 
plantsoenbosch, z den schijtacker, w de weerven hettyinghe, n de leede, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 11v. 
 
WESTAKKER: stuck lants op dauboschlede gen. den westacker op laer [4 ghem], 1588, Staet van 
Goed (Boek 1), fo. 210v. 
 
WESTEINDE <E7>: land ghen. het westhende zuut de beke [een half bunder], 1602, Staet van Goed 
(Boek 2), fo. 86. 
 
WETERVELD: vanden wijcq van weteruelde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 31 bis; te 
weteruelde, 1571, Coh. 10e p.  Lok. SAG R. 28, fo. 95; te weteruelde, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 
28, fo. 129v; te wetervelde, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 40v, 71v, 73v, 162v, 164; landt te 
wetervelde suyt de haechstraete, 1656, Coh. Afdreft, fo. 126; land bij wetervelde west het 
capheeckstraetken noort den ghendtdam, 1656, Coh. Afdreft, fo. 102. 
 
WEZELKE: een ackerke gen. het weselken [een ghemet], 1624, Staet van Goed (Boek 5), fo. 44. 
 
WIELMEERS <G6>: meersch op boxelaer gen. den wielmeersch, 1632, Staet van Goed (Boek 7), fo. 
118v. 
 
WIELMEERSSTRAATJE <G6>: lant, Boxelaer gen. het cleyn wielackerken west het 
wielmeerschstraetken, 1642, Staet van Goed (Boek 12), fo. 197. 
WIELPUTJE: meersch gen. twielputken noort den heerwech [175R.], 1622, Staet van Goed (Boek 4), 
fo. 250v. 
 
WIJAKKER: lant gen. den wyackere belast met den weghel w+n de strate [400 R], 1650, Staet van 
goed (Boek 18), fo. 283v. 
 
WIJMEERS <F4/10>: lant op den ouver gen. den wymeersch [300R.], 1639, Staet van Goed (Boek 9), 
fo. 133v; lants gheheeten den weymeersch [300 R.], 1656, Coh. Boxlaer, fo. 2. 
 
WILDE VISPOEL: lant in de wilde vischpoel, 1623, Staet van Goed (Boek 4), fo. 200v. 
 
WILGAARD <B4/30>: Eerst een stic lants ghen. den wulgaert, o den upstal, z ende w den aubosch 
dam, n den nieuwen boschackere, groot 3 ghem. 194r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; 
item noch een stic lants ghen. het nieubosch ackerken, o den wal ende jonghe planterie, z den wulgaert, 
w het slachtbosselken, n den boschacker, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 14; lant ghen. den 
wilgaert [belast op 1 bunder], 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 135v. 
 
WINDBERG: by wintberch, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 131v. (Hoogstraat) 
 
WINDBERGMOLEN: bij wintberch muellen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 101. 
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WINDEKESMOLEN: olimeulen op lokeren gen. windekensmeulen, 1651, Staet van Goed (Boek 18), 
fo. 189v; een oliemeulen gen. windekensmeulen, 1654, Staet van Goed (Boek 20), fo. 326 
 
WINKEL: lant ghen. den wynckele [700R.], 1604, Staet van Goed (Boek 2), fo. 58; lant ghen. den 
houck in den winckel, 1656, Coh. Dorp, fo. 139. 
 
WINKELBEEK 1 (waterloop): ande wijnckelbeke, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 110v; twee 
ghemeten lants a/d wynckelbeke oost tcleen leen west sheerenstrate, 1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 
296; 2 ghemeten lants en meersch in de bloct bij de wynckelbeke zuut de strate, 1597, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 304v;  
 
WINKELBEEK 2 (land): lant op Boxelaer cauter gen. de winckelbeke [800R.], 1646, Staet van Goed 
(Boek 16), fo. 373. 
 
WINTERDONK: den winterdonck, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108; ande winterdonck, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 109; by den winterdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 
41v; 1 bunder meersch, ghen. den winterdonck, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 140; lans gheh. 
den winterdonck [300R.], 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 143v; een ghemet lants gen. den 
winterdonck suyt en west: tselve winterdonck oost de durme, 1596, Staet van Goed (Boek 1), fo. 294; 
lant en meersch bij de steenbrugghe oost het h. geeststraetken met den h. geestmeersch zuyt 
sheerenstrate noort den winterdonck, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 155; zaeylant ghen. den 
winterdonck, noort de Durme [1 ghemet], 1630, Staet van Goed (Boek 6), fo. 274; landt ghelegen over 
de waelbrugge, gen. de winterdonck n. de durm [groot met de dreve 400R],1646, Staet van Goed 
(Boek 14), fo. 104v; lant gen. de winterdonck n. de durme [700 R], 1658, Staet van Goed (Boek 21), 
fo.382 
 
WISSELAAR <E3>: jn twisselaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 89; ande wisselaeren, 1571, 
Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 97; twisselaer, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 125.  
 
WOESTIJN <G4/5>: een half bunder lants genaemt doostyne, 1587, Staet van Goed (Boek 1), fo. 130; 
acker ghen. de ostyne, 1609, Staet van Goed (Boek 3), fo. 11; lant gen. de woestyne [400R.], 1628, 
Staet van Goed (Boek 6), fo. 147; landt gen. de hostyne ten bergendriesch west dackenam, 1656, Coh. 
Berghendriessche, fo. 24; landt te berghendriessche ghen. de ostyne west dacknam, 1656, Coh. Afdreft, 
fo. 67. 
WOLFKAM: een plantbosch ghen. den wolfkam [520R.], 1656, Coh. Dorp, fo. 61; land suyt de 
wolfkam noort de hert, 1656, Coh. Afdreft, fo. 38. 
 
WOLFSAKKERS: land gen. de wolfsackers noort den heerwech [2 ghemeten], 1656, Coh. Puttenen 
en Wetervelde, fo. 146v. 
 
WORTELAKKER(KE) <A5/24>: item noch 2 sticken lants ghen. de calver ackers, o de muellestrate, 
z het vossen hol ende de schaepdriesschen, w de mauwe ende de wortelackers, n de dreve, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch een stic lants ghen. de groote mauwe met het 
wortelackerken, o den calveracker, z de cleine mauwe, w de ghentsche dreve, n den upstal, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 10; item noch het wortelackerken, o de cautsye z ende w den upstal, n 
de hofstede van Gillis van Driessche, groot 120r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 13v; lant 
het wortelackerken, suyt de groote mauwe, 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 113v. 
 
WOUTERS <A3/1>: 1100 R in dry sticken ghen. de wouters, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 164; 
3 perceelen lants geheeten de wauters by seveneecken molen, 1588, Staet van Goed (Boek 1), fo. 219; 
land, wyck van het drongene, gen. de wauters, 1643, Staet van Goed (Boek 13), fo. 61. 
 
WOUTERAKKERS <A3/1>: den wautersacker, 1591, Staet van Goed (Boek 1), fo. 246v; lant gen 
woutersacker [2 ghemeten omtrent], 1598, Staet van Goed (Boek 1), fo. 362; 4 ghemeten gen. de 
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wouters ackers gelegen onder de heerlicheyt van de prelaet van dronghenen binnen Lokeren, 1615, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 263. 
 
WULFAKKERS <G7/6>: lant op Boxlaer ghen. de wulfackers west het bocxstraetken [360R.], 1656, 
Coh. Boxlaer, fo. 32. 
 
WULFPUTTEN <C7/2>: landt Lokeren op Beycam ghen. den wulfputte [2 gemeten], 1654, Staet van 
Goed (Boek 19), fo. 322v; lant, in de wulfputten suyt de straete, 1656, Coh. Everslaer, fo. 62. 
 
WULPUT: meersch gen. den wulput noirt den gentschen heerwech [200R.], 1624, Staet van Goed 
(Boek 5), fo. 32v; landts geheeten den wulputte [210R], 1656, Coh. Berghendriessche, fo. 49. 
 
WULFSDONK <C7-D7>: lants in d vulfsdonck gen. pieterbauwensacker, 1623, Staet van Goed (Boek 
4), fo. 194. 
 
ZAND: up tzandt, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 76v; op tzant, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 
28, fo. 55, 140; ten zande, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 136v; een hofstede, prochie Lokeren 
op ’t sant ghen. de sterre noort de strate, 1608, Staet van Goed (Boek 2), fo. 444; een behuysde 
hofstede met schueren, stallen, brouwerije ende een huys gen. de croone te Lokeren opt sand, 1625, 
Staet van Goed (Boek 5), fo. 103. 
 
ZANDAKKER <E7/3>: anden zandtackere, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 66; aen de 
zantackere, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 82v; landt op everslaer gen. den santackere [700R], 
1646, Staet van goed (Boek 14), fo. 15 
 
ZANDAKKERS: de zantackers, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 85; by de zantackers, 1577, Coh. 
5e p. Lok. SAG R 28, fo. 53; een ackere gen. het walleken tenden de santackers west de straete 
tegenover dhofstede gen het walleken, 1644, Staet van Goed (Boek 13), fo. 334v; land tenden de 
santackers gen. het walleken, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 318v; landt gen. de 
robberechtswinkele o. en s. de santackers, 1646, Staet van Goed (Boek 14), fo. 35; lant,gen. 
robberechts winckele o. de santackers,n. de meersschen [6 gemeten over de lokerhautbrugge aen de 
santackers], 1649, Staet van Goed (Boek 17), fo. 531; lants ghen. de santackers suyt de straete west de 
meersschen [zes stucken samen elf ghemeten 125R.], 1656, Coh. Lokeren, fo. 142; de santackers te 
Lokerhaute, 1656, Coh. Lokeren, fo. 144v; lant ghen. de robbrechtswinckele aen de santackers, 1656, 
Coh. Dorp, fo. 156, 168v.  
ZANDKOUTER: lant ghen. tloocbedde op den santcouter by den meulen, 1597, Staet van Goed 
(Boek 1), fo. 315. 
 
ZANDMOLEN: ande zandtmuelen, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 108v; ande zantmuellen, 
1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 115; een corenwintmeulen, perdemeulen, meulehuyscken gen. 
de santmeulen, 1648, Staet van Goed (Boek 17), fo. 407v. 
 
ZEEPAKKER: een stick gen. den seepacker noirt de straete [400R.], 1624, Staet van Goed (Boek 5), 
fo. 44. 
 
ZEEPKE: land gen. het sepken [250 R], 1653, Staet van Goed (Boek 19), fo. 230v. 
 
ZEEPSTRAAT <D6>: up zeepstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 75v; lant ghen. den 
scherpenacker suyt de zeepstraete, 1611, Staet van Goed (Boek 3), fo. 118v; 
 
ZEPE <D6>: in de sepe, 1577, Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 145; hofstede opt zepe west 
dhulsdonckstraetken noort sheerenstrate, 1628, Staet van Goed (Boek 6), fo. 138; een hofstede met 
hoflant op sepe noort de straete, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 70; een hofstede met hoflant opt sepe noort 
de straete, 1656, Coh. Naestvelt, fo. 73; een hofstede ghen. den gauwe croone, 1657, Staet van Goed 
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(Boek 21), fo. 267; land op sepe, gen. den scherpenacker s. sheerenstraete, 1657, Staet van Goed 
(Boek 21), fo. 259 
 
ZESSLAG: lant gen. den zisslach oost en zuyt sheerenstrate, 1616, Staet van Goed (Boek 3), fo. 360v. 
 
ZEVEN GEMETEN <B5/35>: Item noch 4 sticken lands ghen. de meersch ackers, o de dreve recht op, 
z de zeven ghemeten met de gootkens, w de muelestrate, n de vissersgracht, 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stick lands ghen. de zeven ghemeten o de bystier hepe, z het 
cleen steltken, w het lanc ackerken, n de meerschackers, groot 7 ghem. 220r., 1617, Met. Clooster 
Nieuwenbossche, fo. 1v; item noch een stic lands ghen. het lanc ackerken, o de zeven ghemeten, z de 
groote stelte, w de gootkens, n de meerschackers, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 1v; item 
noch een partye lants ghen. de groote stelte, o de clein stelte, ende de seven ghemete, z de gheerdekens, 
w de langhe vuere, n de gootkens, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch een stic lants 
ghen. de clein stelte, o het voorste rootstic, z de andere rootsticken, w de groote stelte, n de voorn. 
zevenghemete, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo 2; item noch een stic lands ghen. het clein 
rootstic, o de bystier hepe, z de rootsticken, w het clein steltken, n de zevenghemete, 1617, Met. 
Clooster Nieuwenbossche, fo. 2; item noch 2 sticken lants ghen. de bystier hepe, o de twee bunders, z 
de dry bunders, w de zeven ghemete, n de dreve, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 2v; lant 
ghen. “ de zeven gemeten” (een stuk uit 10 gem.), 1656, Coh. Nieupoort en Audenbosch, fo. 127v, 130; 
7 gemetken [300R], 1656, Coh. Puttenen en Wetervelde, fo. 3 
 
ZIJPSTRAAT <E2>: jnde zijpstrate, 1571, Coh. 10e p. Lok. SAG R. 28, fo. 98; in de sypstrate, 1577, 
Coh. 5e p. Lok. SAG R 28, fo. 159; lant voor de hofstede oost tsypstraetken zuut den ghentdam, 1614, 
Staet van Goed (Boek 3), fo. 116v. 
 
ZON: hofstede aan de merckt lokeren de herberge gen. de zonne west de gaermerct en de gaeren 
huysen, noort de gaeren huysen en de grond van de prochie lokeren [9 R], 1657, Staet van Goed (Boek 
21), fo. 157 
 
ZULDONKBOS <A4/12>: item noch een partie lants ghen. den zuldonck bosch met den voorsten 
meersch naest den dam, o ende w het zelve goet, z de leede, n de we Adriaen Bogaert, groot 16 ghem. 
98r., 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v; item noch 3 sticken lants te weten den grooten 
bosch acker met noch twee sticken lants up de noortzyde, o den keercweghel, z den meerschen, w den 
zuldonck bosch, n de hofstede van Lieven van Waelvelde, Jan Bruggheman ende Lieven van 
Nieuwenhuus metsgaders de nieupoortstrate, 1617, Met. Clooster Nieuwenbossche, fo. 12v. 
 
ZWAAN: een hofstede, prochie Lokeren, voir de kercke ghen. de zwane noirt tkerchof [75R.], 1609, 
Staet van Goed (Boek 2), fo. 457; hofstede gen. de zwane met huys stalling, 1622, Staet van Goed 
(Boek 4), fo. 186; een woonhuys gen. de swaene n. den herwech [200R.], 1647, Staet van Goed (Boek 
14), fo. 272; hofstede recht over de kercke gen. de swaene n. de kercke, 1646, Staet van Goed (Boek 
14), fo. 105 
 
ZWARTENAKKER: land gheheten den swaertenackere suyt de lokerbeke [870R.], 1656, Coh. 
Afdreft, fo. 174. 
 
ZWINGELBERD: lant gen. tswynghelbert [2 gemeten], 1647, Staet van Goed (Boek 15) ,fo. 46. 
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Legende bij de losse kaart 

Legende gerangschikt volgens de rasternummers 
 

A  

  
A2/1 Broekske 
A2/2 Dijkakker 
  
A3/1 Wouters/Wouterakkers 
  
A4/1 Berderen Brug(gen) 
A4/2 en B4/3 Bosakker 1 (Oudenbos) 
A4/3 Ekelakker 
A4/4 (Grote) Etting(en) 
A4/5 Geer 1 (Oudenbos) 
A4/6 Grote Bosakker 
A4/7 (Groot en Klein) Juffrouwmeers 
A4/8 Kalverakker 1 (Oudenbos) 
A4/9 Mouw 1 
A4/10 (Grote) Polder 
A4/11 Hulbos 
A4/12 Huldonkbos - Zuldonkbos 
A4/13 Hurdakkerke 
A4/14 Kleine Pelledonk 
A4/15 Grote Pelledonk 
A4/16 Polderke 1 (Oudenbos) – 

 Klein Polderke 
A4/17 Lange Akkers 1 (Oudenbos) 
A4/18 Lyaertsakker(s) 
A4/19 Meersen 
A4/20 Opstal 1 (Oudenbos) 
A4/21 Pelledonkbos 
A4/22 Plantsoenbos 2 (Oudenbos) 
A4/23 Schijtakkers 
A4/24 Singelstreek 
A4/25 Spriet 
A4/26 Vijf Gemeten 
A4/27 Vossegat 
A4/28 Wegelakker 
A4/29 Wervenetting 
A4/31 Schuurakkers 
  
A5/1 Berkakkers 
A5/2 Elsbos 

A5/3 Heiakkers 
A5/4 Heide 1 (Oudenbos) 
A5/5 Heistukken 
A5/6 (Grote en Kleine) Kalverakker 
A5/7 Kleine Mouw 
A5/8 Lange Berkakker 
A5/9 Mispelstuk 
A5/10 Molenakkers 
A5/11 Grote Mouw 
A5/12 Nieuwe Heiakker 
A5/13 Nieuwlanden 
A5/14 Oudbosmolen 
A5/15 Passchier De Pryckersakker 
A5/16 Schaapdries 
A5/17 Scherpe Akkers 
A5/18 Scherp Heike 
A5/20 Straatakkerke 
A5/21 Stukske tussen de bossen 
A5/22 Vierkant Heike 
A5/23 Vossenhol 
A5/24 Wortelakkerke 
A5/25 Lang Akkerke 3 (Oudenbos) 
A5/26 Sprieten 
  
A6/1 Heikes 
  

B  
  
B3/1 Beekakker 1 (Oudenbos) 
B3/2 Caeskesakker 
B3/3 Doorn 1 (Staakte) 
B3/4 Meierij 
B3/5 Roggeakker 
B3/6 Vervaetenput 
  
B4/1 Blauwbuik(en) 
B4/2 Boekweitakker 
B4/3 en A4/2 Bosakker 1 (Oudenbos) 
B4/4 Drie Akkers 
B4/5 Eekbos 1 (Oudenbos) 
B4/6 Essenbos 
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B4/7 Klein Gootje 
B4/8 Grachtjes - Warande 2 (Oudenbos) 
B4/9 Half Bunder 
B4/10 Jong Eekbosje - Jonge Planterij 
B4/11 Kapelakker 
B4/12 Kasseien Brug - Stenen Brug – 

Stenen Kasseien Brug 
B4/13 Lang Akkerke 1 (Oudenbos) 
B4/14 Lang Stuk 1 (Oudenbos) 
B4/15 Leke 2 (Oudenbos) 
B4/16 Meersakker(s) 
B4/17 Nieuwe Akkers 
B4/18 Nieuw Bosakker(ke) 
B4/19 Olmenakker 
B4/20 Opstal 2 (Oudenbos) 
B4/21 Ovenbuurakker 
B4/22 (Jong) Plantsoenbos 1 (Oudenbos) 
B4/23 Polder 1 (Oudenbos) 
B4/24 Populierakker 
B4/25 Stenen Huis 
B4/26 Tien Gemeten 
B4/27 Twee Bunders 1 (Oudenbos) 
B4/28 Venne 
B4/29 Venneschoten 
B4/30 Wilgaard 
B4/31 Nieuwpoortbos 
B4/32 Straatakkers 
  
B5/1 Adriaan Roelsakker 
B5/2 Akker Rechtop 
B5/3 Beekakker 2 (Oudenbos) 
B5/4 Bijlakker 1 (Oudenbos) 
B5/5 Bijlsteel 
B5/6 Bijstierrepe 
B5/7 Bunderke 
B5/8 Dreefakker 2 (Oudenbos) 
B5/9 Drie Bunders 2 (Oudenbos) 
B5/10 Elsbos 
B5/11 (Grote) Gansakker of Vier Gemeten 1 (Oudenbos) 
B5/12 Gansakkers - Ganzenstukken 
B5/13 Geerdekes 
B5/14 Ginstakker 1 - Jan Raesakker 
B5/15 Grote Heide 1 (Oudenbos) – 

Petgems Heide 
B5/16 Grote Stelt 
B5/17 Halve Akker 1 (Oudenbos) 
B5/18 Hoge Akker 1 (Oudenbos) 

B5/19 en C5/6 Loddershoek - Lotershoek - Latershoek 
B5/20 Klein Rootstuk 
B5/21 Klein Steltje  
B5/22 Kloosterboske 
B5/23 Kraaienakker 
B5/24 Lang Bunder(ke) 
B5/25 Lang Akkerke 2 (Oudenbos) 
B5/26 Lange Voor 
B5/27 Pieter Petitsakker 
B5/28 Putakker 1 (Oudenbos) 
B5/29 Rond bunder 
B5/30 Rootstukken 
B5/31 Spindeke 
B5/32 Twee Bunders 2 (Oudenbos) 
B5/33 Vier Bunders 
B5/34 Vlietmansput 
B5/35 Zeven Gemeten 
B5/36 Lang Akkerke 4 (Oudenbos) 
  
B6/1 Kwade Dries 
  

C  
  
C3/1 Krekelakkerke 
C3/2 Melisveld 
C3/3 Rake 
C3/4 Vijf Huizen 
  
C4/1 Adriaansbos 
C4/2 Bucht- Kleine Bucht 
C4/3 Buchten- Grote Bucht 
C4/4 Drie Bunders 1 (Oudenbos) 
C4/5 Koker 
C4/6 Laarke 
C4/7 Lammeke 
C4/8 Lange Munten/Lange Muntjes 
C4/9 Leke 1 (Oudenbos) 
C4/10 Tichelakker 
C4/11 Timmerman 
C4/12 Vent 
C4/13 Ventje 
  
C5/1 Dreefakker 1 (Oudenbos) 
C5/2 Evenbermt 
C5/3 Eveschoot 
C5/4 Hoge Akkers  
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C5/5 Kleine Akker(ke)s 
C5/6 Loddershoek- Lotershoek- 

Latershoek 
C5/7 Neerbermt 
C5/8 Voshol (Heiende) 
  
C6/1 Dreve (Heiende) 
C6/2 Kanisbos 
C6/3 Vierweegse 
  
C7/1 Kasseldonk 
C7/2 Wulfput(ten) 
  
D  
  
D4/1 Eekschoot 1 (Staakte) 
D4/2 Theunisakker 
  
D5/1 Borluut 
D5/2 Leeakker 
D5/3 Theunisakker 
D5/4 Warregaren 
D5/5 Wees 
  
D6/1 Begijnakker 1 (Everslaar) 
D6/2 Bekakker 2 (Sturterake) 
D6/3 Biest 
D6/4 Lijnstukske 
D6/5 Ronke 
D6/6 Scherpe Akker  
D6/7 Sintensakker 
D6/8 Verloren Kost 
D6/9 Vijlder 
  
D7/1 Pieter Bauwensakker 
  

E  
  
E2/1 Vogelakker 
  
E3/1 Heilige Geestmolen(berg) 
E3/2 Hemerik/Hemelrijk 
E3/3 Putkuip 
E3/4 Schabrake 
  
E4/1 Heerbrug 

E4/2 Oliemolen (Heerbrugge) 
  
E5/1 Stenen Brug 2 (Dorp) 
  
E6/1 Eekschoot 2 (Naastveld) 
E6/2 Evenakker 
E6/3 Gast 
E6/4 Geselaar 
E6/5 Roel(en)sakker 
  
E7/1 Beerput 
E7/2 Hage 2 (Everslaar) 
E7/3 Zandakker 
  

F  
  
F4/1 Beizaard 
F4/2 Eekberg 
F4/3 Elsensakker 
F4/4 Kriekerij 
F4/5 Lekerveld 
F4/6 Nieuwe Meers 
F4/7 Olieakker 
F4/8 Riemeersen 
F4/9 Warande 1 (Bergendries) 
F4/10 Wijmeers 
  
F5/1 Beestenmarkt 
F5/2 Groot Leen 
F5/3 Lokerhoutbrug 
F5/4 Papenhul 
  
F6/1 Grote Eepte 
F6/2 Kromme stukken 
F6/3 Walleke 1 (Bokslaar) 
  
F7/1 Brandeke 
F7/2 Bunder 
F7/3 Kakelberg 
F7/4 Kasteelgoed 
F7/5 Kleine Eepte 
F7/6 Lange Schoot 
F7/7 Most 1 (Bokslaar) 
F7/8 Spiegelke 
F7/9 Stokkelaar 
F7/10 Caeskes 
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G  
  
G1/1 Bollewerken 
G1/2 Pieter Heydensveer 
  
G3/1 Biesakkerke 
G3/2 Kwade Hoek  
G3/3 Roeckens 
G3/4 Rooike 
  
G4/1 Bruin(en)akkers 2 (Bergendries) 
G4/2 Heide 3 (Rozen) 
G4/3 Heike 4 (Rozen) 
G4/4 Hofsteke 
G4/5 Woestijn 
  
G5/1 Nonnemansakker 
G5/2 Walleke 2 (Rozen) 
  
G6/1 Bermt 2 (Bokslaar) 
G6/2 Wielakker 
G6/3 Pad 
G6/4 Patrijske 
  
G7/1 Biezen 1 (Bokslaar) 
G7/2 Elstje 

G7/3 Molenberg 2 (Bokslaar) 
G7/4 Verbrande Hofstede 
G7/5 Vosholen (Bokslaar) 
G7/6 Wulfakker(s) 
  

H  
  
H2/1 Papenbos 
  
H3/1 Callebauwens 
H3/2 Klaverbeek 
H3/3 Koolakkerke 
H3/4 Kwaad Veld 
H3/5 Mispelke 
H3/6 Neerrake 
H3/7 Oude Hofstede 
H3/8 Tarwestuk 
H3/9 Varincksakkerke 
  
H4/1 Bekakker 1 (grens Waasmunster) 
H4/2 Berkbos 
  
H5/1 Berkakker 
H5/2 Uitvangske 
  
H7/1 Geer 3 (Oever) 
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Legende gerangschikt volgens de plaatsnamen 

A  
Adriaan Roelsakker B5/1 
Adriaansbos C4/1 
Akker Rechtop B5/2 
  

B  
Beekakker 1 (Oudenbos) B3/1 
Beekakker 2 (Oudenbos) B5/3 
Beerput E7/1 
Beestenmarkt F5/1 
Begijnakker 1 (Everslaar) D6/1 
Beizaard F4/1 
Bekakker 1 (grens 
Waasmunster) 

H4/1 

Bekakker 2 (Sturterake) D6/2 
Berderen Brug(gen) A4/1 
Berkakker H5/1 
Berkakkers A5/1 
Berkbos H4/2 
Bermt 2 (Bokslaar) G6/1 
Biesakkerke G3/1 
Biest D6/3 
Biezen 1 (Bokslaar) G7/1 
Bijlakker 1 (Oudenbos) B5/4 
Bijlsteel B5/5 
Bijstierrepe B5/6 
Blauwbuik(en) B4/1 
Boekweitakker B4/2 
Bollewerken G1/1 
Borluut D5/1 
Bosakker 1 (Oudenbos) A4/2 en B4/3 
Brandeke F7/1 
Broekske A2/1 
Bruin(en)akkers 2 
(Bergendries) 

G4/1 

Bucht C4/2 
Buchten C4/3 
Bunder F7/2 
Bunderke B5/7 
  

C  
Caeskes F7/10 
Caeskesakker B3/2 
Callebauwens H3/1 
  

D  
Dijkakker A2/2 
Doorn 1 (Staakte) B3/3 
Dreefakker 1 (Oudenbos) C5/1 
Dreefakker 2 (Oudenbos) B5/8 
Dreve (Heiende) C6/1 
Drie Akkers B4/4 
Drie Bunders 1 (Oudenbos) C4/4 
Drie Bunders 2 (Oudenbos) B5/9 
  

E  
Eekberg F4/2 
Eekbos 1 (Oudenbos) B4/5 
Eekschoot 1 (Staakte) D4/1 
Eekschoot 2 (Naastveld) E6/1 
Ekelakker A4/3 
Elsbos A5/2 en B5/10 
Elsensakker F4/3 
Elstje G7/2 
Essenbos B4/6 
Etting(en) A4/4 
Evenakker E6/2 
Evenbermt C5/2 
Eveschoot C5/3 
  

G  
Gansakker B5/11 
Gansakkers B5/12 
Ganzenstukken B5/12 
Gast E6/3 
Geer 1 (Oudenbos) A4/5 
Geer 3 (Oever) H7/1 
Geerdekes B5/13 
Geselaar E6/4 
Ginstakker 1 (Oudenbos) B5/14 
Grachtjes B4/8 
Groot Leen F5/2 
Grote Bosakker A4/6 
Grote Bucht C4/3 
Grote Eepte F6/1 
Grote Etting A4/4 
Grote Gansakker B5/11 
Grote Heide 1 (Oudenbos) B5/15 
Grote Juffrouwmeers A4/7 
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Grote Kalverakker A5/6 
Grote Mouw A5/11 
Grote Pelledonk A4/15 
Grote Polder A4/10 
Grote Stelt B5/16 
Grote Wielakker G6/2 
  

H  
Hage 2 (Everslaar) E7/2 
Half Bunder B4/9 
Halve Akker 1 (Oudenbos) B5/17 
Heerbrug E4/1 
Heiakkers A5/3 
Heide 1 (Oudenbos) A5/4 
Heide 3 (Rozen) G4/2 
Heike 4 (Rozen) G4/3 
Heikes A6/1 
Heilige Geestmolen(berg) E3/1 
Heistukken A5/5 
Hemerik/Hemelrijk E3/2 
Hofsteke G4/4 
Hoge Akker 1 (Oudenbos) B5/18 
Hoge Akkers  C5/4 
Hulbos A4/11 
Huldonkbos/Zuldonkbos A4/12 
Hurdakkerke A4/13 
  

J  
Jan Raesakker B5/14 
Jong Eekbosje B4/10 
Jong Plantsoenbos B4/22 
Jonge Planterij B4/10 
Juffrouwmeers A4/7 
  

K  
Kakelberg F7/3 
Kalverakker 1 (Oudenbos) A4/8 
Kalverakker(s) 2 (Oudenbos) A5/6 
Kanisbos C6/2 
Kapelakker B4/11 
Kasseien Brug B4/12 
Kasseldonk C7/1 
Kasteelgoed F7/4 
Klaverbeek H3/2 
Klein Gootje B4/7 

Klein Juffrouwmeers(je) A4/7 
Klein Polderke A4/16 
Klein Rootstuk B5/20 
Klein Steltje  B5/21 
Klein Wielakkerke G6/2 
Kleine Akker(ke)s C5/5 
Kleine Bucht C4/2 
Kleine Eepte F7/5 
Kleine Kalverakker A5/6 
Kleine Loddershoek B5/19 en C5/6 
Kleine Mouw A5/7 
Kleine Pelledonk A4/14 
Kloosterboske B5/22 
Koker C4/5 
Koolakkerke H3/3 
Kraaienakker B5/23 
Krekelakkerke C3/1 
Kriekerij F4/4 
Kromme stukken F6/2 
Kwaad Veld H3/4 
Kwade Dries B6/1 
Kwade Hoek  G3/2 
  

L  
Laarke C4/6 
Lammeke C4/7 
Lang Akkerke 1 (Oudenbos) B4/13 
Lang Akkerke 2 (Oudenbos) B5/25 
Lang Akkerke 3 (Oudenbos) A5/25 
Lang Akkerke 4 (Oudenbos) B5/36 
Lang Bunder(ke) B5/24 
Lang Stuk 1 (Oudenbos) B4/14 
Lange Akkers 1 (Oudenbos) A4/17 
Lange Berkakker A5/8 
Lange Munten/Lange Muntjes C4/8 
Lange Schoot F7/6 
Lange Voor B5/26 
Latershoek B5/19 - C5/6 
Leeakker D5/2 
Leke 1 (Oudenbos) C4/9 
Leke 2 (Oudenbos) B4/15 
Lekerveld F4/5 
Lijnstukske D6/4 
Loddershoek B5/19 - C5/6 
Lokerhoutbrug F5/3 
Lotershoek B5/19 - C5/6 
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Lyaertsakker(s) A4/18 
  

M  
Meersakker(s) B4/16 
Meersen A4/19 
Meierij B3/4 
Melisveld C3/2 
Mispelke H3/5 
Mispelstuk A5/9 
Molenakkers A5/10 
Molenberg 2 (Bokslaar) G7/3 
Molenberg 1 (Oudenbos) A5/10 
Most 1 (Bokslaar) F7/7 
Mouw 1 A4/9 
Mouw 2 A5/7 - A5/11 
  

N  
Neerbermt C5/7 
Neerrake H3/6 
Nieuw Bosakker(ke) B4/18 
Nieuwe Akkers B4/17 
Nieuwe Heiakker A5/12 
Nieuwe Meers F4/6 
Nieuwlanden A5/13 
Nieuwpoortbos B4/31 
Nonnemansakker G5/1 
  

O  
Olieakker F4/7 
Oliemolen (Heerbrugge) E4/2 
Olmenakker B4/19 
Opstal 1 (Oudenbos) A4/20 
Opstal 2 (Oudenbos) B4/20 
Oudbosmolen A5/14 
Oude Hofstede H3/7 
Ovenbuurakker B4/21 
  

P  
Pad G6/3 
Papenbos H2/1 
Papenhul F5/4 
Passchier De Pryckersakker A5/15 
Patrijske G6/4 
Pelledonkbos A4/21 
Pelledonken  A4/14 - A4/15 

Petegems Heide B5/15 
Pieter Bauwensakker D7/1 
Pieter Heydensveer G1/2 
Pieter Petitsakker B5/27 
Plantsoenbos 1 (Oudenbos) B4/22 
Plantsoenbos 2 (Oudenbos) A4/22 
Polder 1 (Oudenbos) B4/23 
Polder 2 (Oudenbos) A4/10 
Polderke 1 (Oudenbos) A4/16 
Populierakker B4/24 
Putakker 1 (Oudenbos) B5/28 
Putkuip E3/3 
  

R  
Rake C3/3 
Riemeersen F4/8 
Roeckens G3/3 
Roel(en)sakker E6/5 
Roggeakker B3/5 
Rond bunder B5/29 
Ronke D6/5 
Rooike G3/4 
Rootstukken B5/30 
  

S  
Schaapdries A5/16 
Schabrake E3/4 
Scherp Heike A5/18 
Scherpe Akker  D6/6 
Scherpe Akkers A5/17 
Schijtakkers A4/23 
Schuurakkers A4/31 
Singelstreek A4/24 
Sintensakker D6/7 
Spiegelke F7/8 
Spindeke B5/31 
Spriet A4/25 
Sprieten A5/26 
Stenen Brug 1 (Oudenbos) B4/12 
Stenen Brug 2 (Dorp) E5/1 
Stenen Huis B4/25 
Stenen Kasseien Brug B4/12 
Stokkelaar F7/9 
Straatakkerke A5/20 
Straatakkers B4/32 
Stukske tussen de bossen A5/21 



 263 

  

T  
Tarwestuk H3/8 
Theunisakker D4/2 - D5/3 
Tichelakker C4/10 
Tien Gemeten B4/26 
Timmerman C4/11 
Twee Bunders 1 (Oudenbos) B4/27 
Twee Bunders 2 (Oudenbos) B5/32 
  

U   
Uitvangske H5/2 
  

V  
Varincksakkerke H3/9 
Venne B4/28 
Venneschoten B4/29 
Vent C4/12 
Ventje C4/13 
Verbrande Hofstede G7/4 
Verloren Kost D6/8 
Vervaetenput B3/6 
Vier Bunders B5/33 
Vier Gemeten 1 (Oudenbos) B5/11 
Vierkant Heike A5/22 
Vierweegse C6/3 
Vijf Gemeten A4/26 
Vijf Huizen C3/4 
Vijlder D6/9 

Vlietmansput B5/34 
Vogelakker E2/1 
Voshol (Heiende) C5/8 
Vosholen (Bokslaar) G7/5 
Vossegat A4/27 
Vossenhol A5/23 
  

W  
Walleke 1 (Bokslaar) F6/3 
Walleke 2 (Rozen) G5/2 
Warande 1 (Bergendries) F4/9 
Warande 2 (Oudenbos) B4/8 
Warregaren D5/4 
Wees D5/5 
Wegelakker A4/28 
Wervenetting A4/29 
Wijmeers F4/10 
Wilgaard B4/30 
Woestijn G4/5 
Wortelakkerke A5/24 
Wouters/Wouterakkers A3/1 
Wulfakker(s) G7/6 
Wulfput(ten) C7/2 
  

Z  
Zandakker E7/3 
Zeven Gemeten B5/35 
Zuldonkbos A4/30 
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