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Veldwegen en -namen in Einighausen op de kaart van 1900. 

Onderstaand een poging om oude veldnamen en namen van veldwegen vast te leggen, niet alleen taalkundig, maar ook topografisch. 

Daarbij heb ik gebruik gemaakt van  http://www.kich.nl/#a=1;b=1 een website waarop cultuurhistorische waarden geïnventariseerd en beschreven worden. 

Het prettige van deze site is dat de huidige topografie geprojecteerd kan worden op de topografie van 1900, hetgeen een betere oriëntatie geeft, zoals op 
nevenstaande afbeelding 
zichtbaar is.  

Op de voorgrond de kaart 
van 1900, en in kleur en 
wat meer op de 
achtergrond de huidige 
topografie. 

 

Zoals gewoonlijk houd ik 
me ten zeerste 
aanbevolen voor 
correcties en 
aanvullingen. 

April 2012. 
Paul Stevens 
pjm1954@hotmail.com 
 
 
 
 

http://www.kich.nl/#a=1;b=1�
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Mijn eerste poging tot nadere inventarisatie heeft meteen reactie opgeleverd. Los van de “nostalgische reacties”, die overigens heel stimulerend werken, 
ook een aantal inhoudelijke aanvullingen en mogelijke correcties, die ook weer meteen een aantal vragen en onduidelijkheden oproepen. 
 
Drei Schlössels mailde het volgende: 
Hallo Paul, 
Heel interessant ! Enkele aanvöllinge.. 
Vanaaf de sjteig van Neel achter de Brendjsjtraot om in westelijke richting om ’t Busjke hèr de sjtippellien d.i. ’t paedje “ ’t Veurke “. 
Eesjte aafsjlaag van Sjleijeweg nao lenks ri. Nrd. Göttecoave bie ‘j” woord genuimp “de Berg”. 
Onger de E van Einighausen grenzend aan de Fisjepaad is het gebied van de zgn “. Heerekoel”. Koel is nog ummer te zeen. 
Puntj woo “p”en “q”bieein komme waas het gebied gelaege dat “de Galling” woord genuimd. 
De sjtambuim Stevens en Schlössels heel sjoon werk.!!!! Kom hie later nog ens op trök veur wat betref name van luuj op foto’s. 
Groete en sjoon Paosjdaag, 
Drei. 
 
Harie Höngens mailde het volgende: 
Hallo Paul. 
Leuk dat je ook de veldnamen gaat inventariseren. 
Ik heb een paar veldnamen en veldwegen wat misschien interessant zijn voor jou. 
Weg x is pelgrimspaedje. Mijn vader zei altijd murvelspaedje,wat volgens hem een verbasterd woord was van moordenaarspaadje. 
Dit is volgens mij ook juist,want het liep naar de galling. 
De galg van Limbricht lag achter de Paeschkoel aan de Bergerweg.Deze is nu bijna volgestort. 
Dat de galg daar lag is 100% zeker,dus moordenaaarspad ook bijna zeker. 
Als je vroeger de Maereweg richting Bergerweg ging lag aan het einde rechts Bergmanshei. 
Stak je de Bergerweg over lag er een smalle veldweg, dat noemde mijn vader het Schörkarbaenke. 
Het Bokschloat lag achter het voetbalveld.vandaar Bokschlotweg. 
De weg naar Lutterade,via Heistraat over de Urmonderbaan heen heette Lutteroaerbaenke. 
Tussen het oude voetbalveld en pelgrimswaegske lag ook een kuulke en ik weet de naam niet zeker,ik dacht Jacobkuulke.Bij de kuulkes waren 
altijd veldbrandovens,hier werd de klei uit de grond gehaald  
Deze informatie weet ik van mijn vader,hij gebruikte deze veldnamen altijd. 
Ik hoop dat het een beetje klopt. 
Gr. Harie Höngens 
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a. Maaswaeg  
b. Bòsjewaeg 
c. De Sjprunk 
d. Busjke 
e. Muiltje 
f. Teggerwaeg;  f1. ‘t Reutje 
g. de Meert 
h. de Sjlontj  
i. de Sjleijewaeg 
j. Reemveldj 
k. De Baak 
l. Fisjepaad 
m. Kapellesjteig 
n. M(a)(e)erewaeg  
o. Meerveld 
p. Gelaenderwaeg 
q. Treichterwaeg,  
r. Bieleveldj 
s. Leeuwerik 
t. Zitterderwaeg 
u. Zeven zillen 
v. ’t Boender 
w. Eulentak 
x. Pilgrimspaedje 
y. Sjörkarbaenke?? 
z. Den Tegger 

Tussen Meerveld (o) en Bergerweg ligt 
het Bòksjlaot (o1.) 
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De aanvullingen en opmerkingen van Harie en Drei meenemend in bovenstaande kaart de volgende aanvullingen: 
 

1. De Bergmanshei. Die naam ken ik ook nog van mijn vader, maar ook vanuit allerlei “bedrijfsaantekeningen en aktes” van hem, maar 
waar precies??. 

2. De Paesjkoel en Galling. Dit ligt ingewikkelder. Volgens Harie Höngens lagen zij dicht bij elkaar; volgens Drei Schlössels lag de Galling, de 
plaats waar de terechtstellingen van de Heerlijkheid Limbricht plaatsvonden meer oostelijk (richting de oude Annahoeve).  De 
“Paesjkoel” waar Harie op duidt is nog steeds zichtbaar en inmiddels bijna volgestort. Prachtig ook de opmerking ook van Cla Höngens, 
“’t Murvelspaedje” of moordenaarspad. 
Duidelijk in ieder geval is dat deze “gebruiken”, de terechtstellingen dus,  plaatsvonden op/aan de grenzen van de Heerlijkheid. 
Ondanks het volksgebeuren, kan ik mij daarbij alles voorstellen. 

3. “’t  Löttteraoderbaenke”, een naam die tot voor 40 jaar nog heel gebruikelijk was. 
4. “’t Kobuskuulke” of “Jacobuskuulke”. Interessant de opmerking van Harie dat hier de veldbrandovens lagen (verder uitzoeken). In mijn 

herinnering lag  het Kobuskuulke langs de M(a)(e)rewaeg.  Anekdotisch:  Als kinderen vonden wij het zeer spannend om hier te spelen. 
Het  was zeer moerasachtig. Dus ik “leende” de laarzen (sjtevèle) van mijn vader. Echter in het moeras bleef een laars hangen en 
ondanks alle reddingspogingen kwam ik maar met een laars terug thuis. Wat er toen gebeurde is me nadrukkelijk bijgebleven. Maar die 
laars zit er nog. Dus wat is waar? Vandaar dus ook twee keer een 4 

5. “’t Veurke”. Dit paadje was voor ons als kinderen vanuit de Brandstraat dé uitvalsbasis naar de velden en met name ’t Busjke, want dat 
was pas echt spannend. 

6. “de Berg”. Ook dit is heel bekend. Links de Berg op en ergens, net voorbij “de Sjlontj” op deze weg stond een gigantische boom in de 
weilanden/velden. Of hij er nu nog staat, ik ga morgen kijken. Echter rechts loopt ook een voetpad (stippellijn). Dat kwam uit bij het 
kapelke in de Everstraat. Links Mobers, rechts Louis Wagemans. 

7. “de Heerkoel”. Deze naam zegt mij weinig. Maar zal ongetwijfeld kloppen. 
8. “”Baakwaeg”. 
9. “Koestraat”. Aanvulling van Jan Storms. 
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De belangrijke routes en wegen. 
 
Op basis van deze gegevens in combinatie met het boekje van M.J.H.A. Schrijnemakers: “Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp 
en parochie” (aangegeven met SCH) en een aantal andere geschriften en notities is het ook mogelijk om topografisch gezien een aantal 
doorgaande wegen te schetsen die Einighausen in zijn regionale, historische context plaatsten. 
 
De Eggerweg 
 

SCH: Uit Guttecoven liep in de Middeleeuwen een route door de Brandstraat en het noordelijk gedeelte van de Heistraat-via de Gelenerweg, die 
een zijstraat van de Heistraat was- naar Munstergeleen. Die route waarvan de huidige Eggerweg nog een overblijfsel is, kruiste vrij dicht bij de 
latere Annahoeve de eerder genoemde Trichterweg. Het blijkt een zeer oude route te zijn geweest. 

Die Eggerweg heette eertijds Eeckerweege (1443), Eckerwege (1447), Eyckerweich, -weeg of weg (16e eeuw), Eycker- of Eycherwegh (circa 
1600), Eckerwegh (1659) en Aeckerweg (1745). 

… verbinding tussen Aldeneyck en Aken via Mustergeleen…. 

De Eggerweg is op het kaartje  lichtblauw ingekleurd. 

 

De (Maas-)Trichterweg en de Maastrichterbaan 

SCH: Ten oosten van Einighausen passeerde eeuwenlang de Trichterweg uit Limbricht naar het zuiden. Aangezien daar reeds in de Romeinse tijd 
de verbinding tussen de villa’s van Oud-Geleen en Limbricht moet hebben gelopen, kan aan die weg een zeer hoge ouderdom worden 
toegekend. 

…vormde lange tijd de grens tussen de territoria van Limbricht en Sittard…..richting Maatricht liep. 
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De Trichterweg is op het kaartje  lichtrood ingekleurd. 

 

De Maesbaene 

SCH:  …de Maesbaene, d.w.z. de grote handelsweg tot 1774 het hoofdverkeer tussen de haven van urmond en het stadje Sittard…    ….langs de 
Sint Antonius hoeve en zuidelijk van Guttecoven in oostelijke richting……    ……Te Einighausen passeerde ze door de Streuteling…..   ….welche 
durch Eynickhausen nach dem Mert geht. 

Als de Maesbaene naar de Markt leidt, volgt zij niet de Zitterderwaeg (die leidt naar Ophoven) zoals maar in deel 1 genoemd, maar volgt zij de 
Leeuwerik, die volgens de oude kaarten naar voorstad en Markt leidt. 

De Maesbaene is op het kaartje lichtgroen ingekleurd. 

 

De Bergerweg 

De Bergerweg is eind 18e eeuw ontwikkeld en gerealiseerd als alternatief voor de handelsroute over de Maesbaene. SCH: ..in 1757 de eerste 
plannen werden gemaakt voor een nieuwe, betere en (voor zover mogelijk) rechtstreekse verbinding tussen Urmond Berg en de Gulikse steden… 
…in 1771-1774 uitgevoerd…   …een grote baan van Berg aan de Maas naar Sittard, Gangelt, Geilenkirchen etc….. ….om aldus de heerlijkheid 
Limbricht te vermijden… 

De Bergerweg is op het kaartje geel ingekleurd. 

 

NB. Sinds de kleuterschool lukt me het kleuren tussen de lijntjes niet meer zo goed. 
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De verzamelingskaart van het parcellaire plan der gemeente Limbricht uit 1829. 

Voor deze kaart zie: http://watwaswaar.nl/#cC-5Q-6-1-1v-1-----1jq 

 

Deze kaart is tot stand gekomen ten behoeve van  de verdeling 
van de Graetheide door Gedeputeerde Staten en dit plan had 
een tumultueus verleden en ook nog roerige toekomst. (Zie o.a. 
het stuk  Einighausen onafhankelijk binnen dit project) 

 De kaart is in dit verband interessant om te zien in hoeverre de 
(veld)wegen van 1900 reeds bestonden in 1829. 

Zij is gebaseerd op de kaart van 1819 en “In 1829 op het land 
herzien” . 

Dit alles onder het bestuur van de Gouverneur en Burgemeester 
en onder de directie van Mijnheer N. Houben, ingenieur 
verificateur. 

Zij is opgemaakt door  Vandevelde, landmeter 1e klasse. 

Er kan dus niets mis mee zijn zou je zeggen. 

De schaal is 1 tot 10.000 ellen. 
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Op deze kaart zijn eveneens namen van veldwegen vermeld 

Aangezien zij moeilijk te lezen zijn, heb ik de verschillende kaartdelen uitvergroot en 
verscherpt.  

 

 

 

 

 

 

Ik zal deze niet allemaal tonen, maar wel een paar relevante, met 
interessante afwijkingen. 
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Interessant is in eerste instantie de bebouwing van het 
dorp in 1829 in vergelijking met 1842 en 1900. 

Op onderstaande pagina staat de kadastrale kaart van 
1842 (1e kadastrale kaart Nederland in 1832, maar 
Limburg  pas in 1842: verdrag Wenen) en de kaart van 
1900 (mindere kwaliteit) 

Opvallende zaken vind ik in eerste beschouwing het 
volgende: 

. Een heel compacte bebouwing van de Eversjtroat aan de 
linkerzijde tot aan de Sjtreuteling. Op de kaart van 1900 is 
deze minder compact. Mogelijk een gevolg van de Brand 
van 1871 in de Eversjtroat waarbij 10 huizen werden 
verwoest??? 
. Nauwelijks bebouwing aan de rechterzijde van de 
Heistjroat, m.u.v. het begin van de Gelaenderwaeg 
(Andries Dohmen naderhand) en boerderij Alberts. 
. Waar eventueel in 1870 de brand op de Heistraat heeft 
plaatsgevonden (13 woningen verwoest) kan ik voorlopig 
niet afleiden uit de kadastrale kaarten. 

Nadere bestudering  noodzakelijk. 
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 1842 

 

 

 

 

 

 

      1900 

Terug naar de (veld)wegen op de kaart van 1829. 
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Allereerst een uitsnede aan de noord-
oost zijde. 

. er is hier twee keer sprake van de 
Sittarderweg.  Daar waar er binnen het 
dorp sprake is van de Leeuwerik en 
Zitterderaeg. 

. de Sjtreuteling wordt (gemakshalve?) 
maar tot de Bòsjewaeg gerekend. 

. ook de Veeweg wordt tot de 
Eversjtroat gerekend. 

. het lijkt alsof de Eversjtraot pas begint 
bij de kruising met de Sjtreuteling 

. rechtsboven wordt de Lintjeshaag 
genoemd; in het verlengde  van de 
Treichterwaeg richting Limbricht. 

. de stroomrichting van de Sjlontj wordt 
met een pijl aangeduid 
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Op de uitsnede aan de zuidzijde is de “Weg van Berg 
naar Sittard” duidelijk zichtbaar. 

De huidige Theresiastraat staat als weg ingetekend, 
terwijl de Kadasterkaart van 1842 er anders uitziet 
en deze weg ontbreekt/anders loopt 

 

 

 

 

 Voor de Kadasterkaart 1842 zie: 
http://194.171.192.4/?db=nederland&layer=620Kadaster%201832%20gebouwen%20Sit
tard-Geleen&layer=630Kadaster%201832%20percelen%20Sittard-
Geleen&style=0&style=0&x0=176906.163209&x1=176925.530283&y0=337150.62189&
y1=337131.254816&useGM=1&fn=provincie&fv=limburg 
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Op de uitsneden aan de westzijde wordt de Bòsjewaeg na de 
Sjprunk, “Heijweg” genoemd. Hij wordt doorsneden door de 
“Mestweg” die vanuit noordwestelijke richting vanuit de Tegger 
komt en een zijweg van de “Veestraat” (ongeveer de huidige 
Dorpsstraat van uit Guttecoven) is. 

 

 

 

 

De Maeswaeg wordt op de kaart uit 1829, de “Meersweg” genoemd. 
Mogelijk wordt het dialect omgezet in deftiger Hoog Nedelands?? 

De Baakwaeg zich kruisend met de M(a)(e)rewaeg, richting Maeswaeg 
wordt op deze kaart de “Klein Meer Wegske” genoemd. De naamgevening 
lijkt een beetje op klok-en-klepel benaming.  Ook de M(a)(e)reweg krijgt 
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een andere naam:”Melderweg”. 

Dit terwijl het Meerveld (Mehrfeld) waar de 
M(a)(e)rewaeg betrekking op heeft, al eerder en 
langer vermeld wordt. 
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De gehoekte lijn die ten zuidoosten en zuiden van 
Guttecoven door de kaart getekend is, kan ik niet 
plaatsen. 

Speculatief: is dit de grens tussen de landerijen 
van Guttecoven en Einighausen waarover er flink 
gekrakeeld is tussen beide partijen (“zich taggen") 
over wie het gebruiksrecht had en waaraan de 
heer van Limbricht een einde maakte door een 
grensteken aan te brengen. De naam Tegger 
(Tägger) zou hiervandaan komen. 

Opvallend ook is de ingetekende bebouwing 
halverwege Guttecoven en Einighausen (ter 
hoogte van de Meule) die op de kaart van 1842 
ontbreekt, terwijl daarop zeer zorgvuldig 
bebouwing en eigendom in kaart is gebracht 
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Zoals ook in het boek van Schrijenmakers te lezen valt is het gebruiken bezit van de Heide steeds zeer lang een twistpunt geweest tussen 
allerlei partijen. Interessant met betrekking tot de veldwegen en voorliggende kaarten is de volgende passage. 

SCH: teneinde de grond, die eeuwenlang door de inoners van Einighausen was benut, voor altijd voor hen te reserveren, werd in juli 1779 
besloten om met ingang van 1 oktober 1779 uit dit terrein aan iedereen voor 18 jaren 200 roeden te verpachten. Aan deze regeling werden de 
volgende voorwaarden verbonden: 

1. Het terrein tussen het Meerveld (Mehrfeld) bij de Buschgraaf en de nieuwe weg (van Sittard naar Berg), vanaf de laatste populier tot aan 
de Reutgensgraven (Rötgensgraber) (ook wel de Sang geheten) tot op het Roth zou van alle belastingen vrijgesteld worden en zou voor 
18 achtereenvolgende jaren verpacht worden………etc. 

6. Het zou op straf van 20 goudgulden verboden zijn om ook maar een enkele graaf, heg of ander afscheidingsteken, waardoor de grens 
tussen de Heerlijkheid  Limbricht en de Graetheide werd aangegeven, te verwijderen…… …men zou zich uitsluitend van oude wegen 
moeten bedienen. 

7. Alle wegen, die toentertijd bestonden, zouden gehandhaafd worden…. 

In deze omschrijving zien we verschillende oude veldnamen terug en minstens zo interessant is het gegeven dat er weinig veranderd zal zijn 
aan de bestaande infrastructuur. 

Op onderstaande Kadasterkaart uit 1842 zijn de perceelgrenzen duidelijk zichtbaar. De grote geelgekleurde vlakken duiden m.i. op 
gemeenschappelijke stukken nauwelijks ontgonnen heide.  

Het onder 1. genoemde terrein zou het rood omlijnde gebied plus de driehoek aan de linkerzijde, kunnen betreffen. 
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