


DE AKKER VELDNAMEN VAN SINT-MICHIELSGESTEL VOOR 1900

1. AKKER
Het woord akker komt reeds in de 9e eeuw voor en zou  beteken  “het omheinde veld” of
‘’bouwland behorend bij de dorpsgemeenschap” . Andere woorden voor akker zijn kouter
(=open dorpsakker in het Vlaams), enk en es. Voorkomende schrijfwijzen zijn akker, acker
en ecker.

2.  De eerste Gestelse akkernamen
In de Gedeponeerde Archieven A Archief van de Tafel van de H. Geest van Sint-
Michielsgestel 1342 –1942 komen de volgende beschrijvingen van akkers voor :

Bron :  Inventaris van het archief der gemeente St. Michiels Gestel door Drs. C. Th. Kokke
1949



Bron : Inventaris BHIC 5039 1467 (Molenacker)

In de cijnsboeken van Gestel worden gebruikt de woorden : akker, akkerland, bouwland,
teulland en zaailand.

3. Akkerveldnamen.
In tabel een zijn de tot op heden gevonden akkernamen als standaard veldnaam weergegeven,
dit omdat dezelfde veldnaam soms op verschillende schrijfwijze wordt aangetroffen.
Veldnamen kunnen ons o.a. iets vertellen over de landschapsgeschiedenis, begroeiing,
ontginningsactiviteiten en dierenwereld enz..
De perceelsnamen zijn onder te verdelen naar rubriek :

Ligging Beeksen-, Venakker
Vorm Ronde-, Kromme- en Lange akker
Eigenaar :

Familienaam : Johan Tonen-,  Martens akker
Functie          : Drossaardsakker
Instelling       :Armen-, Kerkakker
Ambacht       :  Mulders-, Brouwersakker

Gewas  Boon-, Gerst-, Haverakker
Dier  Varkens-, Berenakker
Vogel  Havik-, Kraaienakker
Kwaliteit  Kwaden-, Guldenakker
Plant  Rozenakker 

      Enz.

4. De akkers 
In een sterk agrarische dorp zoals Sint-Michielsgestel  voor 1900  stond de akker centraal in
de voedselvoorziening voor de dorpsbewoners.
In 1807 was in Gestel op een beroepsbevolking van 381 personen  297 boer  (162) of
landarbeider (134).
De dorpsakkers lagen   op de droge zandige gronden in het beekdal van de Dommel, bij
voorkeur gebruikte men  in zeer vroege tijden hiervoor oude bruine bosgronden, vanwege
hun vruchtbaarheid  en  het hoge watervasthoudend vermogen van deze grond.
 Later werden deze akkers bemest vanuit de potstal, hierbij was de aanwezigheid van heide
weer van groot belang, omdat men te weinig stro had voor in de potstal. Voor één ha akker
was ongeveer 10 ha heide nodig. De heidegebieden waren als gemeenschappelijke grond in
gebruik bij de dorpsbewoners(de gemeijnt) , hiervoor moest gebuurcijns aan de eigenaar van
de heide (de Heer of  de Hertog)   worden betaald. 
Als voorbeeld van een gemeynt volgt nu de uitgifte van de Theereheide :





Bron : Gemeene gronden in Noord-Brabant in de middeleeuwen door  Dr. D. Th. Enklaar
1941

5. De akkergroote
In 1820 is het thans in gebruik zijnde metrieke stelsel ingevoerd met als basiseenheid de
meter, voor die tijd waren de Bossche  maten in deze regio in gebruik. 
Dit waren als lengtemaat de : el =  0,685 m

roede =(20 voet) =  5,75   m
voor landerijen : roede van 14 voet
voor dijken       : roede van 16 voet
voet     =(10 duim) =  0,287 m
duim    =(4 kwartier) =  2,87    cm
kwartier =  0,71    cm

en als oppervlaktemaat   : morgen   =(6 lopens)  = 0,99 ha
lopens of hond   = 0,165 ha
lopens      = 50 vierkante roede
vierkante roede    = 33,06 m2

in Sint-Michielsgestel kleine lopens    = 33 roeden = 0,11 ha

en als volumemaat                : mud = 301      l
zak of mouwer = 150,5   l
schepel =   37,6   l
vat =   18,8   l
kop =     4,7   l
maatje =     1,17  l        



Vroeger waren er twee manieren om te bepalen hoe groot een perceel was : of door het “uit te
treden” dat is de lengte en breedte te bepalen door het af te passen, of door te kijken hoeveel
zaaizaad er nodig was om het perceel in te zaaien. De laatset methode was dus gebaseerd op
een inhoudsmaat, men sprak dan van een lopenszaad of lopens(e). Het ging dan om een
afgepaste volume hoeveelheid zaaigoed  (één vat = 18,8 l)dat men in een zaaischort kon doen
om in één loop uit te zaaien. Naast de lopense werd voor grote percelen de mudsaats gebruikt
als oppervlaktemaat, één mud is 301 l = 16 vat, dus één mudsaats komt overeen met 16
lopense.
De verdeling van de bezaaide landen onder de inwoners van  St. Michielsgestel en Gemonde
was als volgt :

Bezaaide lopense Aantal gezinnen in 1737 Aantal gezinnen in 1800

0 103 136
>0<5 44 93
5<10 61 50
10<20 84 68
>20 53 60

Totaal 345 407
Bron : Gemene middelen in de Meierij; St. Michielsgestel en Gemonde 1737 – 1805 Lia van
Zalinge - Spooren

6. De akkergewassen
Van de landbouwgewassen was rogge voor de broodvoorziening vele eeuwen lang het
belangrijkste produkt. In de Romeinse tijd kende men al rogge als onkruid in tarwevelden. 
Rogge kon jarenlang op hetzelfde perceel worden verbouwd, omdat het weinig last had van
ziekten. Vroeger kwam er op rogge dikwijls de schimmel genaamd moederkoren voor. Door
het eten van brood en pap bereid uit uit roggemeel, waarin ook veel moederkoren was
meegemalen, kwamen er in de 17e eeuw veel vergiftigingen voor..
Andere graansoorten waren haver (veevoer), gerst (bereiding bier) en tarwe.
Verder was boekweit een belangrijk gewas, het werd gegeten in de vorm van pannekoeken
(struif) en als pap. Boekweit is geen graan, maar behoort tot de duizendknoopfamilie,
waartoe ook zuring en rabarber behoren.
Uit een opgave van lijst met akkers bezaaid met boekweit en opgave van hun ligging in de
verschillende tiendblokken in St. Michiels Gestel uit 1796, blijkt dat in Gestel ook veel
boekweit werd ingezaaid. In dat jaar 1796 werd er 757 lopensen akkeroppervlakte ingezaaid
met  boekweit op een totaal van 3500 tot 4000 lopense beschikbaar akkerland , dus ongeveer
20 % van het totale oppervlak aan akkerland.



De veel voorkomende naam van boonakkers wijst ook  op het veelvuldig verbouwen van
bonen, belangrijk vanwege hun eiwitgehalte, erwten werden in mindere mate geteeld.
Rapen waren belangrijk voor de olie, die hieruit gewonnen werd in de oliemolens.
Andere gewassen waren spurrie, klaver, kool,  vlas en hop.
Bij de invoering van het kadaster in 1832 werd naast het vastleggen van de perceelgroote ook
een berekening gemaakt van de opbrengst van het bouwland (akker) dit gebeurde naar de
klasse indeling (zie 6). 

Gewone
opvolging van
Bezaaingen
en soort

Voortbrengsel
en

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5

1e jaar 2/3  rogge 2/3 Rogge 2/3 Rogge 1/3 Rogge
1/3
aardappelen

1/3 Boekweit 1/3 Boekweit 1/3
aardappelen
1/3 spurrie

2e jaar 1/3
aardappelen

1/3
aardappelen

1/3
aardappelen

½ boekweit

1/3 haver 1/3 boekweit 1/3 haver ½ spurrie
1/3 kool 1/3 rogge 1/3 rogge

3e jaar 1/3
aardappelen

1/3
aardappelen

1/3
aardappelen

1/3 rogge 1/3 rogge 2/3 boekweit
1/3 garst 1/3 haver

4e jaar 1/3 kool 2/3 haver
3/6 rogge 1/3 rogge
1/6 witte
bonen

Tussen 1816 en 1826  werd de volgende raming gemaakt  van de ingezaaide gewassen :

Boekweit 210 Bunders ( na 1820  is 1 bunder = 1 ha)
Rogge 411  idem
Gerst     7  idem
Haver 101  idem
Witte boonen     4  idem
Spurrie    48 idem
Kool    14 idem
Aardappelen 213  idem

De uitgestrektheid van de gemeente Sint Michielsgestel was toen 2197 bunder, waarvan

Bos 149 Bunders
Wateren  33  idem
Bebouwde en verhuurbare 
eigendommen 1770 idem
Onbelastbare eigendommen   245 idem   
Met een bevolking van 2291 zielen



7. Dorpsakkers anno 1832
Bij de invoering van het kadaster in 1832 werd het dorp in zes secties verdeeld en deze weer
in deelsecties , waaronder een aantal akkergebieden :

     
SECTIES AKKERGEBIED of  “DORPSAKKER”

 (zie bijgaande kaart voor  de ligging)
A Haanwijk Haanwijksche akkers
B Horsik St. Antonius akkers

Molenstraatsche akkers
Hoogstraatse akkers

C Heesselaar Heesakkers
Molenakkers

D Gemonde Gemondsche akkers
E  Zegenwerp Theesche akkers

Kievitsakkers
Haldersche akkers

F Gestel Dommel akkers
Mudakkers

De Plaats of  Het Dorp van Sint-Michiels Gestel in 1731





In de “TABEL  van  klassificatie der grond-eigendommen “     wordt van de grond  weergegeven
:

a. de oppervlakte 
b. graad van vruchtbaarheid
c. voortbrengsels  van de grond
d. bouwlanden (klasse indeling)

Deze tabel nr. 5 is in zijn geheel als bijlage toegevoegd, omdat deze tabel een complete
beschrijving van de gemeente in 1832 weergeeft.































8. De akkeropbrengst
Voorafgaand aan de invoering van het kadastersysteem in 1832 waren naast de landmeters
ook de schatters actief. Er moest namelijk een betere grondboekhouding komen om de
grondbelasting evenwichtig te kunnen verdelen. Als grondslag voor deze grondbelasting zou
de werkelijke opbrengst na aftrek van kosten genomen worden. Voor de akkers of
bouwlanden betekende dit vaststellen van de gemiddelde bruto-opbrengst over de jaren 1812
– 1826 en hiervan werden de kosten voor o.a. zaad, vervoer en onderhoud van de opbrengst
afgetrokken.  Deze gegevens werden per klasse bouwland in tabel 5bis vastgelegd .
Deze tabel 5bis levert ons de volgende informatie :

- gewone opvolging van bezaaingen en soort van voortbrengselen
- de benodigde hoeveelheid zaadkoorn per Ned. Bunder (= één hectare)
- de verhouding tussen de opbrengst en het zaadkoorn
- de hoeveelheid mudden ingeoogst
- de vervoerskosten
- de opbrengst na aftrek vervoerskosten 

In Gestel was in die tijd een vierslagstelsel voor de akkerbouw gebruikelijk en werd de
opbrengst van vier opvolgende jaren door vier gedeeld, dit gaf dan de ruwe middelbare
opbrengst van één bunder bouwland.
Voor de vijf klassen leverde dit de volgende bedragen op :

Bouwland klasse een : Fl. 150,16   per bunder
     twee :       108,59 idem
     drie :         85,22     idem

       vier :           ?
     vijf :         31,06     idem



9. De akkers en landerijen van de Wielse Hoeven in 1736
In het archief  van het RHC Bergen op Zoom wordt de volgende kaart bewaard :
“De Caarte Figuratiff van twee Hoeven genaemt de Wielse Hoeven Competeerende Aan sijn
CEURVORSTELIJKE DOORLUCHTIGHEYT, van de PALTZ, Heer van Oud en Nieuw
Herlaar, St. Michiels Gestel, Geemenden &&& Geleegen onder Geemonde , Gemeeten en
geteijkent “door mijn jan F van de Weijer gead” Landmr.
ïn ’t jaar 1731 Gedaan op eren van de Heer P A van Mattemberg, als Rentmeester deses
heerlijkheden Aan de welk Origineel is deese copie accorderende, gecopieert bij mijn
onderges. Lantmr. Ten versoek van Dhr F van Mattemburg. Rentmr.ter voorn. Heerlijkheijt,
Actum Wouw 30 maart 1736.”  (5AR35 ARR D387)
Op deze kaart zijn in het Renvoy van zowel  de Groote als Kleijn Hoeve de landerijen met
afmeting vermeld, deze akkers, beemden,  weilanden, plantages enz. zijn opgenomen in de
navolgende tabel. 

RENVOY
Groote Hoeve 19.de Peerts weij                           13          11

                                            Lopense      Roede 20.den geenenberg                        13            8
 1. Huijs en hoff                               4         25    21Wielsen Camp                           35            3   

 2. De Run vonder                            7           4
 3. De Kalkakker                              9         21 Kleijn Hoeve
 4. Kalff dries                                   2         19 22.huijs, hoff en land                       7          16
 5. Kalff dries                                   2         24 23.in ’t Look                                    3          20 
 6. Plantage                                       0         22 24.in ’t Look                                    4          10 
 7. Plantage                                       2         13 25.de maest heij                              12         10
 8. Claver weijken                             6           5 26.de heij                                         11           4  

 9. Dommel akker                            11        25 27.in de Walbraak                            3            5   

10.De tien Loopense                          9        19 28.in de Walbraak                            2          19   

11.De Beek                                        4        16 29.de Run Vonder                            7          29  

12.De Corte Stukke                           5         25 30.Kalk akker                                   4          17
13.De Corte Stukke                           1         17 31.Plantage                                       2            4
14.het Loopense                                1         31 32.Grooten beemt                            20         30 

15.Crommen aker                              6        30 33.Cleijnen beemt                            13         22
16.De drie Loopense                          2        29
17.het munsel                                   13          7
18.Heijlig Weijke                              3         26

In het Renvoy is ook vermeld : “Ider Loopense gerekent tot 33 Roeden. Ider Roeden 20
voeten in  lengte en breedte. Ider voete tien duijmen.Bossche maten.” Dus het beterft de
kleine lopense. (zie 5)

Op de hierna volgende tekening zijn  de namen van het Renvoy ingetekend



http://www.dewoonomgeving.nl/


          

Op internet zijn op  de site  www.dewoonomgeving.nl de kadasterkaarten van 1832 op te halen.
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Sint-Michielsgestel, 2 april 2005

Jef van Veldhoven

p.s. 
Reacties, aanvullingen, opmerkingen enz. gaarne naar mijn e-mail adres :
jefvanveldhoven@hotmail.com



TABEL 1A MET AKKER VELDNAMEN

Agneze akker (Gemonde) Johan Toinen akker (B549)
Akker (C1070 en C1022)* Kalk akker (D74, D75)
Akkertje Kalver akker (D224)
Armen akker (Beekkant) Karmans akker
Barssen akker (Dungense kant) Kasteleijnen akker (D609)
Beekschen akker (A408) Kekels akker (Heiman)
Beeksen akker (B172) Kerk akker (D627, D629, Zegenwerp)
Beren akker (E78) Kijf akker (D284, D286, D270)
Bel akker Klein akkerke (Grote Molenstraat)
Berg akker (Houw) Kleinen Laakschen akker (D78)
Berk akker (B238) Klok akker (E348, E634, E682, F5)
Betje van den Hurks akker (Lokaart) Klot akker (E337)
Bies akker Kool akker (E204, E205)
Biezen akker (E78) Korte akker (Volmeer)
Bil akker (D158) Korte boon akker (F396, F397)
Bles akker F216 F217 F220) Kraaien akker
Boon akker (A292, A293, A437, A438) Kreits akker (E40, E59)
Brouwers akker Krommen akker (D48, D49,B612, Beekvliet)
Kasteleijnen akker (Gemonde) Kwaden akker (B792, Haanwijk, Hoogstraat)
Coenen akker (E216) Lang engen akker (Theede)
Corsten akker (D576) Lange akker (D582, Gemonde, Theede)
Doggel akker (D578) Lange Boon akker (Haanwijksche akkers)
Dommel akker (D62) Lede akker
Doorkes akker  (B465) Leen akker (Mugheuvel)
Driessen akker (B588) Luis akker (Prang)
Drossaards akker (D588, D589, D592) Martens akker (B169, B170)
Eelen akker (Gemonde) Mid akker (Plein)
Faassen akker (Theede) Molen akker (D23, D26, D27, D927, E183)
Gerst akker (Zegenwerp) Mulders akker (B599)
Graaf akker Ouden akker
Groten akker (Plein) Paal akker
Groten hut akker (F112) Pastorij akker (C747, C748)
Groten Laakschen akker (D80) Pellen akker (Heystraat)
Gulden akker (C843, C844) Poo(r)t akker (D155)
Hannes Christianen akker (F104) Pot of Put akker (Heesakker)
Haver akker (F405) Putakkerke (Heesakker)
Haviks akker Raas akker (F169)
Hei akker (A276, E357) Rei akker (Gemonde)
Heijmans akker (Plein) Ribben akker (E197)
Heinis akker (B521) Rijnen akker (B763)
Helvoirtse akker Ronde akker (F396, F1143, Theede)
Heng akker (Theede) Rozen akker (E202)
Hesp akker Rul akker
Hoek akker (E233) Schuur akker (F198)
Hoens akker (D536) Sijkes akker (F15)
Hoge akker (Theede, Moerschot) Stapel akker (C815)
Hons akker (D533) Steijmes akker (Plein)
Hoog akker (B772, D452, D501) Stillen akker (B478)
Hoog akkerke (D500) St(r)open akker (C293, C296,C299)
Hut akker (Sandberg) Vaar akker (Hezelaar)



TABEL 1B MET AKKER VELDNAMEN

Varkens akker (C41)
Ven akker (A379, F338)
Ven akkertje (F29)
Verbrande akker (E251)
Versteenens akker (Mugheuvel)
Vinken akker (C1128)
Volmeer akker
Was akker (Hoogaart)
Weeg akker (F218)
Wiel akker (D549)
Willigen akker (E 119, E122)
Zwaan akker
* kadastrale nummer




