



register van 
niet-gelokaliseerde perceelsnamen
binnen het 
schijndelse grondgebied


Buiten de perceelsnamen die precies op de kadastrale minuutplans kunnen worden aangewezen, zijn er ook heel veel waarvan we slechts bij benadering weten waar ze gelegen hebben. Het zijn perceelsnamen waaraan geen kadastraal sectienummer gekoppeld kan worden. Er zijn historisch gezien hele oude bij, maar evenzeer redelijk recente. We hebben ze alfabetisch gesorteerd en in diverse kolommen ondergebracht. Om aan te geven waar ze ongeveer te vinden waren, hebben we allereerst, indien vermeld, de omgevingsnamen opgenomen. Het kan ook zijn, dat een perceel belend wordt door een ander perceel, waarvan de veldnaam wel bekend is. Tenslotte is er een grote serie, waarvan we niet verder komen dan het gehucht waarin ze liggen. Tenslotte is er nog een groep, waarvan nóch omgeving, nóch belending, nóch gehucht bekend zijn.  

Henk Beijers



	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
  aabeemd	liekendonk	aa	1546
	aaikensbeemd	eerderwoud	thonisbeemd	1451
	aalbraak	wijbosch	1816
	aaltje claassenkamp	akkers	1609
	aard	wijbosch	1816
	aardenburg, kleine	elschot	1599
	aardenburgske	1410
	aardkelder	hulzebraak	hulzesteeg	1583
	aben tijssenkamp	liekendonk	1695
	achterpad	borne	1574
	adam van 	1619
	adriaan hermenshuis	kwadestraat	1717
	adriaan hermenskamp	elderbroek	1738
	adriaan jan 	1680
	adriaan 	elderbroek	1748
	adriaan 	steeg	camperskamp	1550
	adriaan teuwengoed	1710
	adriaan van der 	1599
	adriaansheg	1729
	akker aan de 	lutteleind	1471
	akker, achterste grote                                                                   boschweg	1750
	akker, brede	bogaard	1707
	akker, brede	akker, smalle	1713
	akker, brede	oetelaar	1598
	akker, buitenste	beemden	1643
	akker, gemene = 	borne	1560
	akker, grote	1397
	akker, grote	veld	1603

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	akker, grote	heuvel	borne	1790
	akker, grote kromme	oetelaar	1790
	akker, lage	1581
	akker, nieuwe	houterd	elschot	1685
	akker, nieuwe	woud	borne	1764
	akker, nieuwe	borne	1816
	akker, nieuwe	elschot	1816
	akker, nieuwe	vier bunders	1442
	akker, oude	grootdonk	1713
	akker, oude	everdonk	1684
	akker, oude	elschot	1708
	akker, oude	lieseind	1710
	akker, platte	lutteleind	1816
	akker, platte	1703
	akker, smalle	akker, brede	1714
	akker, smalle	akker, middelste	1714
	akker, tweede korte	weikampen	1742
	akkers, gemene	koor van de kerk	elschot	1564
	akkers, oude	lutteleind	1816
	akkertje, voorste 	beemden	1719
	akkertjes, kleine	schootsehoef	lutteleind	1830
	akkerweg, gemene	straat	1736
	albertskamp	heeswiijksesteeg	elschot	1536
	aleitenheikamp	houterd	1485
	allemanshoef	kamp, rouwe - de aa	1546
	allemanshoef	steeg	elschot	1565
	allemanshoef	liekendonk	1663
	allemanshoef, kleine	elschot	1816
	allemanskamp	1797
	allemansveld	wijbosch	1816
	alpengloei	1893
	althuizen	1803
	ameiskamp	aardenburg	wijbosch	1826
	amelisdijk	broek	wijbosch	1748

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	anker	1909
	anna van 	1599
	annemiekesakker	lutteleind	1822
	ansem eliasland	oetelaar	1713
	ansemskampke	1603
	antje van de 	1924
	appelteren, klein	1393
	appelterensesteeg	1592
	arend	1876
	arendonk	elde	1790
	arien lambertsakker	elderbroek	dungensekamp	1780
	arienakker	lariestraat	elschot	1790
	ariensakker	teeuwishoek	lutteleind	1765
	arkbeemd	1416
	armenbraakske	1779
	armenhuiske	heikant	lutteleind	1709
	armenhuiske	lutteleind	1760
	armenhuiske	schoot	1728
	armenhuiskes	borne	1720
	armenpercelen	zeilkampjes	1906
	asselen	1406
	asselenakker	1421
	baars, grote	1754
	baars, kleine	1741
	baarsdonk	haarbeemden	1430
	baarske	1596
	baarsstraat	borne	1699
	baarsvoorveld	groeneweg	borne	1690
	baarsvoorveld	huigenwilg
	baarsvoorveld	kerk, omtrent de	1729
	bakel	1861
	bakkershoefke	lutteleind	1685
	bakshoeve	eerde	1399
	bakshoeve	elschot	1431

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	bakshoeve	houterd	1451
	bakshoeve	1320
	balkemansbroek	veerdonk	1425
	ballekomsesteeg	1779
	barbara 	hermalen	1582
	barbara-akker	hulzebraak	bergakker	1692
	bartradenstuk	lutteleind	1422
	baselaarsbraak	1590
	baselaarsbraak	borne	1824
	baselaarsbraak, 	elschot	1825
	baselaarssteeg	lieseind	1766
	baselaarswei	oliemolen	1806
	bastiaan zegersakker                                                      	1694
	bastiaanskampke	1750
	batenburgsbroek	zeepsehoeve	elde	1489
	beek, hoge	hermalen	1456
	beek, hoge	lutteleind	1536
	beek, kleine	hermalen	1690
	beek, oude	hoemborchsbunders	1402
	beekgraaf	woud	rivier de aa	1626
	beekkamp	elde	broeksekamp	lutteleind	1541
	beekkamp	hermalen	1646
	beekkamp	hermalen, achterste	beek	lutteleind	1808
	beekloop	1803
	beekske	broekstraat	1814
	beelenbraak	1500
	beelenbraak	plein	1719
	beemd, gemene	1391
	beemd, lange	donk, hoge	rivier de aa	1430
	beemd, lange	borne	1476
	beemd, lange	donk, hoge	rivier de aa	1430
	beemd, voorste	elschot	1745
	beemd, voorste	wijbosch	1802
	beemden, achterste	1875

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	beemden, gemene	elschot	1427
	beemden, gemene	waterhorst aan de aa	1451
	beemden, gemene	1383
	beemden, harde	pegstuk(ken)	1534
	beemden, harde	helle	1536
	beemden, harde	martemanshurk	wijbosch, laag	1569
	beemden, harde	kerk, achter de	1576
	beemden, harde	koor van de kerk	1620
	beemden, harde	1320
	beemden, vieze	1769
	beemden, voorste	kerkendijk	1710
	beemden, voorste	pastorieland	1710
	beemdje, rode	1411
	begijnenakker	elschot	1751
	begijnenbeemd	aa, oude	1431
	begijnenbraak	straat, gemene	wijbosch	1754
	begijnenkamp	martemanshurk	1611
	begijnenkamp	laverdonk, bij de	1612
	begijnenkamp	houterd	elschot	1750
	begijnenkamp	elschot	1795
	begijnenkamp. Grote	steeg	1629
	beiaard	lutteleind	1535
	beindel	wijbosch	1463
	beindel, smalle	bunders, in de	1757
	beindelakker	1660
	beitelhorst	weihoeven	1491
	beitelhorst	kilsdonkskes	weihoeven	wijbosch	1626
	beitelhorst	kilsdonksedijk	1536
	berdungel	1463
	beremanshoefke	1406
	berg, hoge	1662
	berg, korte	wijbosch	1810
	berghek	wijbosch	1810
	berghek	1757

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	bergkamp	1648
	berisakker, achtersteberisakkers	wijbosch	1821
	berisakker, kleine	1716
	berisakker, middelste	wijbosch	1821
	berk	wijbosch	1816
	berkveld	kerk, omtrent de	1620
	berkveld	1498
	berkveld	1507
	berlaar	houterd	baksdijk	1406
	berlicumsesteeg	1757
	bernard 	oetelaar	1600
	bernardstrepen	oetelaar	borne	1631
	berniskamp	oetelaar	borne	1643
	bertmanskampke	holder	borne	1647
	bettenakker	lutteleind	1821
	beugenakker	wijbosch	1550
	beugenhofstad	gemeynt	1579
	beuken	broek	dinthersekampen	wijbosch	1582
	beukenbeemd	wijbosch	1656
	beukentopstuk	wijbosch	1422
	beversakker	steeg	1746
	beverskamp	liekendonk	elschot	1780
	biesdonk	1682
	bieswei	steeg	beemd, lage	1802
	bieswei	steeg	aardenburgsedijk	1802
	bijenbraakske	elschot	1750
	bijenbraakske	beemd aan de dijk	1790
	bijsterveld	habraken	1541
	bijsterveld	wijbosch	1662
	bijstevreld	beemd	wijbosch	1685
	bilsenskoop	wijbosch	1816
	binnenerf	laverdonk	wijbosch	1826
	binnenhof	1621
	binnenland	wijbosch	1727

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	binnenpad	akkers	wijbosch	1825
	blakken	wijbosch	1816
	blakkenbeemd	1557
	blakkenbeemd	beemden, harde	1603
	blankenborch	1486
	bleekveld	steegsken, gemeijn	1726
	blokkenkamp	wijbosch	1816
	bochten, halve	broekstraat	1597
	bodem van elde	1421
	bodem van elde	schrijvershoef	1469
	bodem van elde	schrijvershoef	lutteleind	1536
	bodem van elde	roetsekamp	1547
	boecopshek	kruisstraat	1646
	boedonk	1320
	boedonk	steeg	1662
	boedonk	wijbosch	1813
	boerdonkse 	1757
	boerdonksehoeve	hermalen	lutteleind	1402
	boerenakker	borne	1816
	boerendonksehoeve	doornsteeg	lutteleind	1550
	boertenhoefke	1422
	bogaard, achterste	1609
	bogaardsakker	1688
	bogaardsgeer	vogelenzang	1725
	boienskamp	borne	1463
	bolendonk	1449
	bollen	borne	1569
	bollenhekken	lutteleinde	1616
	bollenheuvel	gelookt	borne	1562
	bollenhof	lutteleind	1702
	bollenhof	1662
	bollenhofstad	elschot	1536
	bolwerk	monnikenhei	borne	1822
	bolwerk	borne	1816

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	bontenakker	lutteleind	1480
	bontenakker	moortskuilen	1790
	bordelaar	elde	1411
	borne, grote	borne	1725
	borne, oude	1460
	bornesebunders	broekakker	1400
	bornesebunders	braak, lange	1425
	borneseheerschap	1320
	borneseheerschap	oetelaar	1620
	bornesenakker	borne	1732
	bos van het geefhuis	elde	1802
	bospad	broekstraat	1722
	bospad	borne	1747
	bossenakkertje	lutteleind	1750
	bosveld	bruinenkamp	1695
	boudewijnsakker	kerk, achter de	1707
	bouwensakker	lutteleind	1748
	bouwensland	hermalen	lutteleind	1809
	bouwhuis [huis 	1388
	boxerf	lieseind	1644
	boxtelsebaan	1832
	boxtelsehoeve	borne	1390
	boxtelsehoeve	maalgijskamp	borne	1455
	bozenhoeve	1507
	bozenhoeve	eldesekampen	elde	1620
	braak, halve	elschot	1433
	braak, lange	bornesebunders	1425
	braak, voorste	1898
	brakken	boschweg	1740
	branderssteegje	elschot	1816
	brantskamp	1568
	brantskamp	houterd	1597
	brem	borne	1748
	bremhorst	schijndelseheide	1986

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	bremmersland	borne	1624
	bremmersstrepen	borne	1624
	breugelskamp	keurschoor	1735
	breugelsnieuwland	houterd	elschot	1795
	broekakker	bornesebunders	1400
	broekelaar	1506
	broekgatweg	kruisstraat	1900
	broekhoven	bakshoeve	1507
	broeksebraken	1421
	broekstraatseloop	1901
	broekveld, gemeen	1495
	brugakker	akker, nieuwe	1400
	brugakker	1316
	brugske	allemanshoef	1779
	brugske	1421
	brugske, klein	1697
	brugsken, over het	heikant	1718
	bullendonk	wijbosch	1383
	bunder, blote	lutteleind	1541
	bunder, blote	schrijvershoef	lutteleind	1567
	bunder, lange	1447
	bunderkes, kleine	1632
	bunderskamp	1757
	bunderskamp	oetelaar	borne	1824
	busselen, hoge	busselen, lage	1661
	busselen, klein	1803
	busselen, klein	broekstraat	1816
	busselen, lage	1580
	busselseheikampen	1500
	cavoepstraatje = 	1757
	ceriskamp	steeg	elschot	1642
	cijnsbeemdje	beemden, harde	1400
	clarissenhoeve	1500
	clarissenhoeve	nonnenbos	1702

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	clarissenkamp	wijboschbroek	1726
	clemensstrepen	borne	1647
	compeersakkertje	beemden	1707
	convent van de 	koenehofstad	elschot	1536
	convent vd 	bakshoeve	1635
	cornelis dircxland	1582
	daal	wijbosch	662
	daal	hulzebraak	1498
	dagmaat, lange	beemden, harde	1577
	dalen	meiheuvel, aan de	1500
	dam	1382
	damenakker	oetelaar	1687
	damenkampke	houterd	elschot	1536
	daniel lucassenkamp	elschot	1750
	deenmaarsdonk	1421
	dekensbeemd	1388
	dekensbeemd	borne	1476
	dekkersland	lieseind	1723
	delftshuiske	brug van het gewad	1643
	delis hendrik 	oetelaar	1621
	deliskamp	elschot	1750
	delissenakker	schootsehoef	1795
	delkamp	1630
	demerskamp	1546
	demerskamp	elde	1552
	dertien drieskes	beemden	1980
	deurwaarderskamp	schild	akker, voorste	borne	1582
	deurwaarderskamp	nonnenakker	borne	1804
	dielissenakker	1747
	dielissenveldje	houterd	1725
	dienekampke	1848
	diepengraaf	broeksedijk	1534
	diepengraaf	borne	1406
	diepwater	boschweg	1713

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	diepwaterschoor	1803
	diepwaterschoor	boschweg	borne	1817
	diepwaterschoor	h.geestkampke	1790
	dijk	schijndel-sint 	1757
	dijk	elschot	1816
	dijk	schijndel-st.m.gestel	1757
	dijk	schijndel-den 	1757
	dijk	1499
	dijk	wijboschbroek	geburcht	rivier de aa	1757
	dijk	wijbosch	1645
	dijk	lutteleind	1628
	dijk	boxtel-schijndel	1757
	dijk in de 	1757
	dijk naar de molen	kilsdonk	1757
	dijk, grote	1427
	dijk, oude	1832
	dijkske	huis lucas habraken	1803
	dinthersebunders	1397
	dinthersekampen	wijboschbroek	1574
	dinthersemolen	beemd, gemene	1596
	dirk gerit 	= kreupelenkamp	1708
	dirk oetelaarserf	borne	1694
	dirk penningskamp	akker, kromme	1687
	dirk van de 	woud	borne	1694
	dirkenhei	1781
	disselakker	1598
	disselakker	borne	1754
	distelakker	borne	1816
	doelakker	broeksedijk	1455
	doelakker	meijgraaf	broeksedijk	borne	1465
	doelendonk	1349
	doelendonk	boxtelsehoeve	borne	1455
	dom	borne	1595
	dom	meijgraaf	borne	1634

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	domakker	bunders	1662
	donderdonk	eerderwoud	rivier de aa	1517
	donk, kleine lange	1421
	donkerwoud	1424
	donkerwoud	woud	viergemalen	1648
	donkerwoud	borne	1741
	donkerwoud	meildoorn	1674
	donkerwoudsesteeg	sporkbrugje + de aa	1643
	doorn	lutteleindsestraat	lutteleind	1396
	doornakker	baarsvoorveld	1765
	doornakker	schootsehoef	lutteleind, gheen	1551
	doornbos	1320
	doornbos	lutteleind	1438
	doornbos	veerdonk	1783
	doornhoek	voort	borne	1826
	doornhof	borne	1816
	doornkampje	houterd	dijkske	1716
	doornsteeg	1427
	doornsteeg	hermalen	1470
	doornsteeg	lutteleind	1474
	doornsteeg	groot gasthuis vd 	lutteleind	1535
	doornsteeg	burendonksehoeve	lutteleind	1550
	doornsteeg	servaas van gemert	lutteleind	1719
	doornstuk	1423
	dorseldonk	kwadestraat	wijbosch	1797
	dorseldonk	wijbosch	1383
	dorshout	lutteleind	1581
	dorsik	schootsehoef	1749
	dovendonk	elde	1406
	draaiboom	velden, harde	1643
	draaiboom, tweede	1788
	dreefakker	houterd	1706
	dreefakker	elschot	1797
	dreefakker	vleugel	elschot	1809

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	drie bunders	1603
	drie bunders	bultkamp	wijbosch	1790
	drie bunders	rivier de aa	zuidwillemsvaart	kilsdonksewatermol	1828
	drie kampen of 	wijbosch	1751
	drie mollen	liekendonk	1570
	drie morgen	liekendonk	elschot	1783
	drie padjes	1980
	drie strepen	coppenkampke	1745
	dries bruistenkamp	liekendonk	1705
	dries lambertsgoed	laverdonk	1673
	driesakker	wijbosch	1465
	drieseegd	beemden, harde	1550
	drieseegd	wijbosch	1662
	drieseegd	onderstal	1734
	drinchellingskamp	lieseind	1408
	dubbelen	eerde	1408
	duifhuis	borne	1443
	eendenpoel	lariestraat	elschot	1758
	eerderhaag	1404
	eerderwoud	hekkengat, omtrent 	1484
	eerderwoud	broek	puthorstje, bij het	1544
	eerderwoud	martemanshurk	1426
	eerdsebunders	knokert	1482
	eeuwsel	1421
	eeuwsel	wijbosch	1816
	eeuwsel, achterste	1877
	eeuwsel, groot	wijbosch	1816
	eeuwselakker	1498
	egensweg	elschot	1536
	egensweg	akkers, in de	1541
	egensweg	1471
	eijmberdenakkertje	hardekamp	wijbosch	1829
	eijmbert voetshof	hermalen	lutteleind	1725
	eijmbertskamp	wijboschbroek	hekkengat	1658

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	eikenbosselke	1400
	eikendonkbusselen	schel	borne	1717
	eikkamp	elschot	1673
	eind, hoge	witakkers	wijbosch	1442
	eindakker	1457
	eindgat	hazenborchskampke	1609
	eindstad, oude	akkers	elschot	1400
	eindveld	borne	1762
	eindveld, oud	1756
	eleman	oetelaar	1712
	elemansstreep	oetelaar	borne	1651
	elisakker	1645
	elissenweg	akkers	1674
	elissenweg	elschot	1697
	elsakker	1631
	elsbroek	1421
	elschotse onderstal	1415
	elschotseheuvel	1741
	elschotseweg	1662
	elschotsewetering	wijbosch	1816
	elschotsewetering	martemanshurk	wijbosch	1830
	elschotsewetering	hoekkamp	1603
	elsdonk	1388
	elshout	borne	1554
	elzenkamp	elderbroek	1712
	elzenkamp	oetelaar	borne	1667
	elzenkampen	lutteleind	1641
	elzenkampen	hermalen	1658
	emerskamp	baksdijk	1660
	emkensbraak	1743
	emma-es	rectorshuis	1904
	enenboom	1421
	enenboom	lutteleind	1491
	engelenskamp	beemden, hare	1574

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	engelenskamp	steeg, brede	1810
	engelenskamp	steeg	elschot	1828
	erf aan de heide	kwint	wijbosch	1821
	erf, groot	schootsehoef	1619
	erf, groot	hopakker	1760
	erf, klein	lutteleind	1748
	erf, verbrand	elschot	1725
	erlschotsewetering	1565
	everdonk, achterste	boedonk	wijbosch	1807
	everdonk, hoge	wijbosch	1816
	everdonk, hoge	1771
	everdonk, lage	wijbosch	1771
	everdonk, voorste	wijbosch	1807
	everkamp	1695
	eversakker	1622
	eversstreep	elschot	1719
	faas hendriksveld	oetelaar	borne	1724
	faculteitsland	tiendblok 50	1757
	florenakker	wijbosch	1476
	frans geritsakker	bunders	1710
	frens zeelenhoekske	borne	1752
	gansstreepke	kerk, bij de	1393
	gasthuis	lutteleind	1536
	gasthuishoeve	schoot	1662
	gasthuishoeve	hermalen	1748
	gasthuiskamp	1554
	gasthuisland	wijbosch	1536
	geefkensheikamp	1485
	geelders	bodem van elde	1595
	geer, achterste	holder	1697
	geer, voorste	holder	1697
	geerbeemd	1599
	geerdenveld	meildoorn	borne	1816
	geerhaag	1868

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	geerkampke	1500
	geerkampke	elschot	1662
	geerke, brede	strepen	1685
	geerlaar vgl.geelders	1432
	geertjesakker	beek	1748
	gelookt	bollenheuvel	borne	1562
	gelookt	beemden, harde	1500
	gelookt of geluk	borne	1536
	gelookt, oude	elschot	1382
	gemeentebroek	gerit corstenakker	elde	1767
	gerbrantskoop	wijbosch	1816
	geringserf	elschot	1716
	geringshof	1408
	geringskamp	elschot	1609
	gerit corstenakker	gemeentebroek	elde	1767
	gerit corstenveld	borne	1756
	gerit de kuiperkamp	1662
	gerit den dekkerland	lieseind	1687
	gerit hellingskamp	hermalen	lutteleind	1725
	gerit jordenskamp	1643
	geritsakker	lariestraat	1736
	geritsbraak	1647
	geritsveld	meildoorn	borne	1776
	gerongsbraak	1500
	gersthof	1320
	gerstland	houterd	1385
	geversakker	elschot	1809
	gevertje	liekendonk	1807
	gewant	bunders	1400
	gewat	middelrooisebrug	1643
	gielenbraak	1507
	gielenbraak	elschot	1783
	gijbenhof	1710
	gijpkensland	boschweg	borne	1818

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	gijsbertsakker	elschot	1673
	gijsenkamp	1657
	gijsselenhof	1500
	gijssenmansakker	hermalen, voorste	lutteleind	1739
	gildebroedersakker	hulzebraak	1622
	glazenmakers	borne	1816
	glorie, nieuwe	wijbosch	1741
	goessen 	1575
	goortkensland	lutteleind	1474
	goossenakker	1625
	goris	wijbosch	1641
	goris	weduwe, in de	wijbosch	1720
	goris, hoge	1681
	goris, hoge	wijbosch	1702
	goris, lage	wijbosch	1702
	goris, lage	1681
	goulenbos	borne	1816
	goyaart den 	lieseind	borne	1685
	goyaart korstenland	oetelaar	borne	1717
	goyaart korstenveld	1756
	goyaart korstenveld	oetelaar	orendonk	kweekputten	borne	1827
	goyaart smitskamp	steeg	elschot	1742
	goyaart van de 	1603
	goyaartshoeve	lieseind	writershoeve	1410
	goykensakker	1447
	graafakkers	witakkers	1716
	griensvensweihoeve	broek, over het	1649
	grimmenkamp	wijboschbroek	1804
	grinsvenshoeve	eerde	paal van schijndel	1660
	groenendaal	hermalen	1685
	groenenheuvel	1803
	groenenheuvel	middelrode, nabij	elschot	1817
	groenenheuvel	elschot	1816
	groenenheuvel of	hendrik 	1643

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	groenenheuvel, 	schijndelse gemeynt	1643
	groeske	beemd	1715
	grootdonk	1358
	grootdonksehoeve	1459
	grootdonksehoeve	broek, aan het	voortsestraat achter 	1658
	groothoeve	1411
	grutmolen	schoot	1738
	guldemanshofstad	putsteeg	lutteleind	1605
	guldenkamp	1605
	guldenkamp	pelsbeemd	1685
	guldenkamp	kilsdonksedijk	1685
	haag, nieuwe	1870
	haagakker	borne	1549
	haagakker	broeksedijk	1419
	haagbeemd	1393
	haagdonk	eerderwoud	gemeynt van 	1517
	haagstuk	borne	1478
	haak, grote	schootsehoef	1670
	haakakker	lutteleind	1816
	haakakker	borne	1824
	haarbeemd	hoembergen, ten	1358
	haarbeemd	rivier de aa	1658
	hagelaarsbeemd	1780
	hagensland	1421
	haggakker	elschot	1533
	halsakker	lutteleindsveken	1398
	halsakker	1383
	hamerhoeve	1391
	hanenakker	1463
	hanendonk	1389
	hannenakker	1618
	hannenschild	1498
	hans meijeveld	elschot	1823
	hardveldsehoef	1866

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	harkakker	borne	1816
	hart	lutteleind	1755
	hart	hoed	wijbosch	1826
	haven	boschweg	borne	1748
	haverdonk	1757
	haverhoeve	broek	1419
	haverkamp	1600
	haverland	houterd	elschot	1744
	haverland	bogaard	elschot	1606
	haverstreep	heeswijksesteeg	heiakker	1544
	haverstuk	beemden, harde	1500
	hazelbusselke, klein	1388
	hazellookt	wijbosch	1388
	hazenborch	1465
	hazenborchsekamp	houterd	liekendonk	elschot	1536
	hazenborchsekamp	eindgat	1603
	hazentepel	steeg	akkers, lange	1715
	hazentepel	steeg	akkertje, brede	1715
	hedikhuizerheide	waterloop	1666
	heer goyartshoef	1410
	heer hendriksveld	straat, gemene	lutteleind	1658
	heer van 	1708
	heerbaan, gemene	straat	1702
	heerbaan, gemene	heikant	lutteleind	1756
	heerbeemd	rivier de aa	1602
	heerkenskamp	elderbroek	1715
	heesakker	1311
	heesakker	koeveringsemolen	1650
	heesakkersteeg	1474
	heesakkersteeg	laak	elschot	1535
	heeswijksedijk	1832
	heeswijksesteeg	laak	1384
	hegske, hoog	mugheuvel	1715
	heiakker	vogelenzang	borne	1833

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	heiakker	houterd	elschot	1795
	heiakker	1476
	heiakker, achterste	heikant	1716
	heiakker, voorste	heikant	1716
	heibraak, achterste	1688
	heide, kleine	broekstraat	borne	1749
	heide, kleine	meildoorn	1641
	heide, lange	habraken	1714
	heide, woeste	1400
	heide, woeste	roderheide	1409
	heiengelookt	1406
	heigat	elschot	1807
	heigat	1757
	heiheuvel	wijbosch	1816
	heiheuvel	laverdonk	wijbosch	1826
	heihoef, grote	lutteleind	1555
	heihof	borne	1421
	heihorstje	schutstraat	elde	1600
	heijmansakker	wijbosch	1476
	heijmansakker	schild	1589
	heijmanskamp	1423
	heijmanskamp	borne	1483
	heikamp, achterste	broekstraat	1775
	heikampen, grote	elschot	1816
	heikampen, grote	dungensesteeg	elschot	1829
	heikanten, nieuwe	1866
	heike	wijbosch	1774
	heike	glorie, achter de	1728
	heike	1320
	heike, nieuw	locht	wijbosch	1779
	heike, oud	wijbosch	1781
	heilandsebraak	elschot	1749
	heilenveld	1756
	heilenveld	wijbosch	1756

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	heilig kruis	meildoorn	1524
	heilige geest	borne	1816
	heilige geest, grote	borne	1816
	heilige geestakker	bunders	haak	1500
	heilige geesthoef	1693
	heilige geesthuiske	schoot	1662
	heilige geestkamp	broekstraat	akker, hoge	1685
	heilige geestkamp	borne	1515
	heilige geestkamp	diepwaterschoor	1790
	heilken 	1659
	hein bartelskampke	oetelaar	borne	1771
	hein jan 	1778
	heinsbeemd	schabbert	1714
	heistrepen	lieseind	1426
	heistuk	wijbosch	1400
	heistuk	elschot	1546
	heithof	1406
	hek(ken)	lutteleind	1389
	hekken	wijbosch	1542
	hekken	kuilen	1552
	hekkengat	wijboschbroek	1484
	hel	egensweg	1500
	hel	lariestraat	1500
	hel	borne	1547
	hel(le	groenweg	lutteleind	1576
	hel(le)	beemden, harde	elschot	1536
	helakker, grote	elschot	1705
	helakker, kleine	elschot	1705
	helbraak	wijbosch	1816
	helenakamp	kruissteeg	elschot	1827
	helmerdonk	borne	1421
	helpakker	1320
	helpakker	borne	1454
	helperik	borne	1389

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	helspadje	lochtenburg	1926
	helstraat	1757
	hemelsdonk	1364
	hemelse poort	borne	1543
	hendrik bogertskamp	baarske	1596
	hendrik brantskamp	1565
	hendrik 	gemeynt	groenenheuvel	1643
	hendrik gijsbertshei	houterd	1722
	hendrik heijlenakker	busselen, hoog	busselen, laag	1661
	hendrik 	wijbosch	1809
	hendrik jacobsakker	1789
	hendrik janssen 	bunder	1721
	hendrik 	lutteleind	1660
	hendrik 	1708
	hendrik peter 	peter vugts, achter	1717
	hendrik rijkersakker	schild	1767
	hendrik rulensbraak	wijbosch	1662
	hendrik rulensbraak	aardenburg	1734
	hennen tekenshoeve	1370
	hennenshoeve	1393
	hennenshoeve	weidonk	merendonksehoeve	elde	1422
	hennenshoeve	oetelaar	1515
	hens michielenkamp	broek, over het	1713
	hens michielenkamp	wijboschbroek	knottenkamp	1725
	herberg	akkers, gemene	kerk, bij de	lutteleind	1541
	herberg	voort	1576
	herbertskamp	1423
	hermalen, voorste	gijssenmansakker	lutteleind	1739
	hermalen, voorste	1721
	hermalensehoeve	1396
	hermalensekamp	1760
	hermalensekamp	schrijvershoef	1797
	hermalensekamp	lutteleind	1816
	hermalensekamp	schrijvershoef	lutteleind	1827

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	hermansakker	1384
	hermen 	beek	lutteleind	1820
	herthof	1498
	hertogstraat	elschot	1400
	hertveld	1697
	heufke	elschot	1790
	heuvelbeemd	wijboschbroek	1652
	heuvelen, 	1802
	hezelaar	dennenboomsehoeve	1643
	hille gerongs, achter	1383
	hilmersdonk	borne	1450
	hilmersdonk, hoge	1431
	hinkel	wijboschbroek	1723
	hoebenwetering	oetelaar	1645
	hoef, achterste	wijbosch	1756
	hoefakker, halve	wijbosch	1819
	hoefakker, kleine	1542
	hoefstrepen	elschot	1500
	hoefwetering	oetelaar	1645
	hoefwetering	elderbroek	1647
	hoefwetering	oetelaar	elderbroek	borne	1770
	hoek, woeste	lutteleind	1612
	hoekakkertje	elschot	1829
	hoekje, verloren	1980
	hoeleik	beemden, harde	smaldonk	1486
	hoeleik	beemden, harde	wijbosch	1783
	hoeleik	1447
	hoembergen, ten	beemden, harde	1358
	hoembergsebunders	1402
	hoembergsebunders, 	1424
	hoenderakkerke	stelbraak	wijbosch	1618
	hoeve	1388
	hoeve, achterste	wijbosch	1599
	hoeve, grote	1447

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	hoeve, hoge	borne	1546
	hoeve, middelste	1382
	hoeve, zoete	schootsehoef	1554
	hoevenaarsakker	oetelaar	borne	1818
	hoevenaarswei, 	aardenburgsesteeg	wijbosch	1774
	hoevis, groot	1757
	hof, oude	1449
	hof, oude	elschot	1598
	hof, oude	lariestraat	1608
	hof, oude	hermalen	1697
	hofdik	elschot	1552
	hofkamp	wijbosch	1563
	hofstad, kromme	1393
	hofstad, nieuwe	loosbraak	wijbosch	1534
	hofstad, oude	1382
	hofstad, oude	wijbosch	1534
	hofstad, oude	akkers, gemene	kerk, bij de	1545
	holdersbraak	1425
	holderstiende	1757
	holderswouttiende	holder	1757
	holenkamp	martemanshurk	1706
	holenweg	1539
	holenweg	bunders	1596
	holenweg	elschot	1714
	holenweg	akkers	laagte	1752
	holsteeg	1920
	hommelbeemd	hoge vonder	1712
	hommelbeemd	rivier de aa	1712
	honderdzestig 	1906
	hondshurk	1500
	hondshurk	schijndelse heide	middelrode, bij	1500
	hondskuil	1802
	hongerdonk	1422
	hooibraaksestrepen	1426

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	hooihaag	1778
	hooihoeve	houterd	reinerskamp	1412
	hooikamp	1429
	hooikant, halve	liekendonk	1735
	hoolsteeg	wijbosch	1500
	hoossenkamp	broekstraat	1801
	horst	berisakker	1690
	horst	beemden, harde	1640
	horst	knottenkamp	broek, over het	1690
	horst, hoge nieuwe	houterd	elschot	1565
	horst, lage nieuwe	houterd	elschot	1565
	horstje, dik	zetelhorstke	1394
	houtbos	1803
	houterd, achterste	1389
	houterd, voorste	1389
	houterdsegraaf	1427
	houterdsekamp	houterd	elschot	1797
	houterdsesteeg	liekendonk	houterd	1382
	houterdsestraat	elschot	1816
	houterdseweg	1757
	houtumsland	beemd	elschot	1776
	hubrechtsbraak	1320
	huibenakker	1562
	huibenbraakje	steeg	wijbosch	1818
	huigenakker	broekstraat	1637
	huigenakker	wijbosch	1816
	huigenhoef	1500
	huigenpad	1740
	huis bou(w)en	1610
	huisakker	borne	1442
	huisakker	1400
	hulpenakker	elschot	1536
	hulpenkamp	elschot	1536
	hulsberg	borne	1471

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	hulsdonk	1348
	hulzebraak, hoge	1790
	hulzebraak, lage	1790
	hulzesteeg	zand, in het	wijbosch	1539
	hulzestraat	1423
	hurk	1426
	hurk, kwade	1475
	hurkakker	borne	1816
	ikensakker	habraken	wijbosch	1536
	jaar, kwade	beemden, harde	1392
	jacob meussenland	1600
	jacob 	oetelaar	elde	1571
	jacob van 	borne	1545
	jacobsbunders	schootsehoef	meeusbunders	1383
	jacobsbunders	1382
	jacobshoefke	borne	1545
	jacobshof	lariestraat	1546
	jagersakker	borne	1488
	jan adriaan 	1630
	jan adriaanakker	kerk, achter de	1707
	jan adriaansland	hermalen	elderbroek	1748
	jan artssenkamp	1600
	jan bartelsland	deurwaarderskamp	1767
	jan boeren 	schild	borne	1825
	jan boeren 	schild	borne	1825
	jan boesbeemd	broek, over het	geer	wijbosch	1688
	jan bogenhofstad	wijbosch	1582
	jan damenakker	lutteleind	1750
	jan damenkamp	broekstraat	1678
	jan dielissenakker	schootsehoef	1698
	jan dielissenakker	schootsehoef	lutteleind	1717
	jan doreleijersveld	1693
	jan eymbertskamp	steeg	1662
	jan faasseveld	rietbeemd	1800

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	jan frankenkampke	heeswijksesteeg	1660
	jan frankenkampke	elschot	1747
	jan geerts van der 	1750
	jan gerittenakker	borne	1829
	jan hellingsland	1867
	jan jacobshoeve	eerde	paal van schijndel	1660
	jan jan paulushoefke	borne	1714
	jan jan paulusveldje	borne	1773
	jan jansakker	borne	1816
	jan jensakker	borne	1824
	jan jeppenakker	elschot	1790
	jan mijssenakker	elschot	1749
	jan penningsbraak	elschot	1700
	jan philipsbraak	1722
	jan poorterskamp	steeg	elschot	1740
	jan prinsenland	broekstraat	1774
	jan rijkersland	borne	1818
	jan roevershekken	viergemalen	boekelaar	1501
	jan ruttenkamp	wijbosch	1821
	jan thonisbeemd	beemd	elschot	1771
	jan tinusakker	1722
	jan van delftkampen	houterd	elschot	1603
	jan van durenveld	1985
	jan van gerwenkamp	1680
	jaspar spieringswei	1607
	jenneken 	1693
	jenneken 	1662
	jenneken jan 	elderbroek	1712
	jenneken 	schild	borne	1819
	jenneken 	schild	1767
	jenneken zeepekamp	wei, hoge	1789
	jennekenshof	borne	1423
	joester	wijbosch	1599
	johanna muskesveld	rietbeemd	leugennest	1800

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	jonker 	1666
	jonkersheikamp	houterd	1706
	jordenshoeve	lutteleind	1444
	jordenshoeve	keur	lutteleind	1643
	joris damenakker	lutteleind	1750
	joris damenkamp	hermalen	lutteleind	1725
	jorissenakker	hermalen, achterste	1712
	jorissenkamp	1750
	jorissenland	1693
	juffrouw 	baksdijk	1723
	kaaienhofstad	voort	1389
	kaartsebrug	broekstraat	1816
	kaartsevonder	broekstraat	1807
	kalverkamp	elschot	1816
	kalverkopersakker	moortskuilen	lutteleind	1770
	kamp in eerderwoud	gemeynt van veghel	hekkengat	1658
	kamp, achterste 	steeg	1762
	kamp, blote	lariestraat	1541
	kamp, grote achterste	elde	1414
	kamp, grote voorste	liekendonk	1603
	kamp, hoge	1599
	kamp, kleine	1703
	kamp, kwade	1545
	kamp, kwade	liekendonk	elschot	1695
	kamp, smalle	oetelaar	borne	1562
	kamp, smalle	wijbosch	1749
	kamp, vergulden	vier bunders	1635
	kamp, vlakke	1808
	kamp, voorste rouwe	1762
	kampersakker	1630
	kampersheide	1454
	kamperskamp	steeg	adriaan 	1550
	kampersveld	1680
	kampersveld	1737

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	kampert	1662
	kampje, rouw	elschot	1742
	kampje, smal	liekendonk	allemanshoef	elschot	1722
	kampje, voorste	allemanshoef	1806
	kampke, hoog	1640
	kampke, laatste	segersland	1647
	kampkes, achterste	liekendonk	1582
	kanonsbraak, grote	borne	1816
	kanonsbraak, kleine	borne	1816
	kantersedijk	1850
	kanunnikentiend	1757
	kapellebraak	lutteleind	1411
	kapellestuk	lutteleind	1412
	karmakersbraak	brug, bij de	1447
	kasparserf	berisakkers	wijbosch	1823
	keeskesheg	papentiend	1705
	keeskesheg	pastoorstiend	lutteleind	1733
	keeskesheg	akker, op de	drie haringen, 	1795
	keeskesheg	akkers, op de	binnenpad	wijbosch	1832
	keeskesheg	lutteleind	1690
	keeskesheg of 	gasthuis van den 	1718
	keiendaal	1388
	keiendaal	lutteleind	1425
	keiendaal	hoge veld bij de kerk	1493
	keizershof	lutteleind	1783
	keizerskamp	lieseind	1420
	keizerskamp	broek, over het	weihoeven	wijbosch	1615
	keizerslan	lutteleind	1824
	kelbeemd	1447
	keldersbraak	vergulden kamp	1670
	keldersbraak	drie bunders	1670
	kelnersbraak	1424
	kelselmans/kesselma	1566
	kempeneeeuwsel	1500

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	kerakker	kerk, bij de	1426
	kerkakker	1406
	kerkakker of 	broeksedijk	borne	1571
	kerkbraak	borne	1566
	kerkeind	pastoriehuis	1769
	kerkenakker	elschot	1814
	kerkenhuis	nieuw schoon 	1722
	kerkenhuis	roomse kerk	1735
	kerkenhuis	armenhuiske	lutteleind	1727
	kerkenhuis	straat, aan de	1704
	kerkenhuis	vicarije, aan de	1705
	kerkenhuis, oud	straat + heide	elschot	1745
	kerkenhuis, oud	nu een akker	molenheide	elschot	1783
	kerkenhuis, rooms	kerkpad	lutteleind	1735
	kerkenhuis, rooms	heer silvester ideleth	lutteleind	1735
	kerkenhuis, rooms	kerkpad	lutteleind	1711
	kerkkamp	woud	1596
	kerkkenhuis, oud	gemeynt	elschot	1695
	kerkkluis	1707
	kerkstukske	akkers, gemene	kerkhof	1545
	kerkveld	kloot	1382
	kerkweg	olaxgraaf	1445
	kerkweg	kerk, aan de	1700
	kerkweg	scherpakker	1445
	kerkwei	aardenbrug	blakkenkamp	1770
	kerkwei	aardenburg	kamp sint bastiaan	1770
	kerkwei	wijbosch	1816
	kerkwei van 	aardenburg	1571
	kesselbraak	wijbosch	1544
	ketelaarserf	lariestraat	elschot	1552
	keunenakker	lutteleind	1644
	keur, grote	elde	1533
	keur, kleine	elde	1533
	keurakker	keur	1693

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	keurakker	keur	lutteleind	1701
	keurgat	1757
	keurkamp	lutteleind	1536
	keurkamp	keur	1703
	keurveld of 	keur	1827
	kijfakker	broekstraat	1795
	kijfkamp	elschot	1599
	kijfkamp	steeg	elschot	1797
	kijfkamp	steeg	boedonk	elschot	1826
	kilsdonkse 	wijbosch	1701
	kilsdonksedijk	beitelhorst	1536
	kilsdonksedijk	broek, over het	1604
	kilsdonksemolen	sluis + pelsbeemd	1707
	kilsdonksemolen	1465
	kilsdonksemolen	woud	wijbosch	1618
	kilsdonksesluiswiel	molendijk	wijbosch	1728
	kilsdonksewatermol	rivier de aa	1719
	kilsdonkske	broek, over het	wijbosch	1636
	kilsdonkskes	1626
	klaas den 	schutsboom	1685
	klaas heuvelsland	1771
	klaas snijdersbraak	1425
	klaas snijdersbraak	elschot	1425
	klaas 	borne	1749
	klaverblad	1734
	klaverblad	straat	elschot	1741
	kleuriskamp	borek, over het	wijbosch	1731
	kleuriskamp	elschot	1750
	kleuriskamp	lamelisdijk	1821
	klijssenbraak	scherpakker	borne	1415
	klokkengoed	omloop	1400
	klokkengoed	1388
	klokkengoed	borne	1389
	klokkengoed	groeneweg	1393

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	klokkenstukske	kerk, bij de	1395
	klomp	broekstraat	1800
	kloosterhof	1410
	kloosterhof	lutteleind	1410
	kloot	kerkveld	1382
	kloot	kerk, bij de	1393
	kloot	heihoef	lutteleind	1580
	kloot	geerke	lutteleind	1685
	kloot	schootsehoef	lutteleind	1713
	kloot	borne	1816
	klootje	1391
	klootje	borne	1824
	klootje	kerk	1648
	klootje	beemd	1686
	kluis, kleine	kerk, omtrent de	1584
	kluisakker	kerk, aan de	1546
	kluisakker(tje)	1500
	kluiskker(tje)	akkers, gemene	kluis	1554
	kluiskuil	kluis	elschot	1801
	kluisstad	kerk + straat	1432
	kluiterd	elschot	1688
	kluiterd	donk, lange	1688
	knikkenstraatje	1880
	knokertshekken	1779
	koddeveld	scheetsekamp	boerdonk	1471
	koedijk	elschot	1610
	koedonk	eerde	1362
	koekamp	hurk	1426
	koekamp	houterd	1710
	koenenbusselen	1695
	koenenbusselen	oetelaar	1763
	koenenhofstad	erf vd baselaars	elschot	1536
	koeveringsedijk	1881
	koeveringsemolen	1299

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	kolenakker	bunders	1441
	kolenbunder	schoetsehoef	jacobsbunder	1382
	kolverskamp	liekendonk	wei, hoge	1769
	konijnenberg	wijbosch	1717
	konijnenheide	1856
	kooienbraakske	elschot	1808
	koop, goede	schoot	lutteleind	1828
	koop, kwade	wijbosch	1761
	koorstuk	veld	1579
	koorstukske	beemd	1395
	koorstukske	elschot	1557
	kopen, nieuwe	1881
	koperen knop	heikant	lutteleind	1816
	koppenkamp	eerderwoud	1444
	koppenkampke	bakshoeve	elschot	1738
	koppenstukske	wijbosch	1476
	korstenveld	1756
	kostbraak	wijbosch	1320
	krakeelakker	1809
	krakeelakker	borne	1816
	krakeelakker	beemd	wijbosch	1828
	kreiendaal	witakkers	1554
	kreienschild	witakkers	wijbosch	1557
	kremersbusselen	elschot	1753
	kremerskamp	bakshoeve	1662
	kremerspad	lutteleind	1693
	krijnskamp	steeg	elschot	1733
	krijnskamp	elschot	1662
	kristeveldje	borne	1741
	krollenakkertje	1771
	kroogsbos	wijbosch	1816
	kroogsbos of 	wijbosch	1832
	kruis	wijbosch	1662
	kruis	kamp, harde	wijbosch	1714

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	kruisberg	1531
	kruisstrepen	1388
	kuiksschoor	lutteleind	1700
	kuiksveld	lutteleind	1802
	kuiksveld	borne	1816
	kuiksveld	keur	borne	1827
	kuiksveld	1662
	kuilbraak	1394
	kuildersakker	straat	1705
	kuilenakker	1680
	kuilenkamp	1656
	kuilersakker	akker, brede	1696
	kuiperkesakkertje	kerk, omtrent de	1500
	kuitveld	lutteleind	1773
	kuldersakker	heikant	openbare weg	lutteleind	1807
	kuldersakker	lutteleind	1767
	kwalbeek
	kweekbos	vossenberg	elschot	1774
	kwint, oude	wijbosch	1764
	laagt	elschot	1816
	laagt	akkers bij de molen	elschot	1818
	laak	heeswijksesteeg	1320
	laak	heeswijksesteeg	elschot	1535
	laak	kruissteeg, op de	1543
	laak	kilsdonk, aan de	wijbosch	1749
	laak, kleine	broek, over het	molen van kilsdonk, 	1590
	laar, brede	1498
	laar, lange	1410
	laatshoeve	wijbosch	1460
	lambert harsekamp	1760
	lambert 	lutteleind	1696
	lambert 	rivier de aa	1621
	lambert meliskamp	1621
	lambert seepenkamp houterd	1719

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	lambertsakker	elderbroek	orendonk	1500
	lambertuskamp	1447
	lambrechtsstrepen	1397
	lammen seepenkampliekendonk	1719
	land, achterste	lieseind	borne	1546
	land, achterste nieuw	1756
	land, eerste nieuw	1756
	land, hoog	hulzebraak	1626
	landstiende	1757
	landweer	veghelsbroek	landweer	schijndelsbroek	1484
	landweer	wijbosch	1533
	landweer	knokert	veghelsbroek	1658
	laurensseland	hermalen	1640
	laurensseland	hermalen, achterste	1748
	laurensseland	lutteleind	1818
	lauwkensakker	weidonk	1771
	laverdonk	elschot	1458
	laverdonk, kleine	1423
	laverdonksehoeve	1779
	lazarij	gemeynt	borne	1554
	leegt	holenweg	1752
	leegt	akkers, op de	elschot	1797
	leegt	borne	1816
	leemkuilen	1643
	leemkuilen	wijbosch	1791
	leemputtenbeemd	1596
	leemputtenkamp	1607
	leemputtenkamp	aardenburg	wijbosch	1619
	leemputtenwei	1633
	leemputtenwei	aakamp	wijbosch	1648
	leermakerskamp	1631
	lemmen meliskamp	1632
	lemmensakker	wijbosch	1398
	lemmensveldje	hermalen	lutteleind	1739

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	lenart jans. 	1603
	lepelakker	borne	1456
	leunenhoef	1481
	leunenhoef	wijbosch	1601
	leunishoef	hermalen	beek	1553
	leunisveldjes	1658
	liempdseland	borne	1561
	lienenhoef	wijbosch	1816
	lijn faassenveld	lutteleind	1725
	lijn goyaartsakkertje	1546
	lijntje lambertsakker	1659
	lijs ruttenakker	wijbosch	1544
	lijskensakker	elschot	1816
	lijskensbraak	lutteleind	1661
	lijssenakker	lutteleind	1535
	lindeboom	wildeman	1605
	liskamp, achterste	1799
	lobbenbraak	elschot	1448
	lochtenburg	lutteleind	1813
	lochtenburg	1488
	lochtse akkers	wijbosch	1500
	lochtsekamp	wijbosch	1662
	lodewijksbraak	1421
	lodewijkshoeve	elde	1370
	loenenhoeve	1320
	lokeren	1400
	lomansakkertje	borne	1816
	lomansveld	borne	1816
	loo	eerde	wijbosch	1662
	loo	eerde	1650
	look	appelteren	1413
	loop, goede	schoot	1733
	lopense	1550
	losenhoeve	1320

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	losenhoeve	hermalen	lutteleind	1542
	luiseik	hermalen	1449
	lutteleind	1389
	lutteleind	doornsteeg	1451
	lutteleind	elderbroek, aan het	1714
	lutteleindsebraken	1393
	lutteleindsebunders	1500
	lutteleindseheerscha	1486
	lutteleindsestraat	doorn, aan den	1396
	lutteleindsevoorakk	1635
	lutteleindsveken	halsakker	1398
	lutteleindsvoorveld	1598
	lutteleindsvoorveld	hoven, achter de	1616
	maalgijsbusselke	maalgijsgelookt	1438
	maalgijsgelookt	maalgijsbusselke	1438
	maalsehoeve	hermalen, achterste	1714
	maasenhoek	1685
	maasenhoek	beemd	elschot	1696
	malburgsheuvel	liekendonk	1382
	malburgshoeve	1382
	malburgshoeve	houterd	1414
	mallemanshoeve	steeg	elschot	1565
	mallemanshoeve	kamp, rouwe + aa	1546
	manuske 	broekstraat	1712
	maria driessenakker	broekstraat	1722
	marijsakker	lutteleind	1658
	marijsakker	lieseind	borne	1760
	marktveld	1802
	marsmansveld	weg, gemene	elschot	1802
	martemanshurk, 	wijbosch	1730
	martemanshurk, 	1717
	martemanshurkhoek	prekers, grote	1702
	martemanshurkkamp	kruissteeg	1747
	mastenkamp	borne	1816

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	mathijs jan 	1632
	mathis jan 	lieseind	1789
	meervoort	meervoort	1445
	meester zijnenland	beemd	1773
	meeuwsbunder	schootsehoeve	jacobsbunder	1383
	meiheuvel	1383
	meiheuvel	borne	1384
	meiheuvel	broeksedijk	singelke	1400
	meiheuvel	dalen	1500
	meikensbeemd	beemden, harde	1572
	meildoornhoef	1695
	meilsdoorn, oude	meildoorn	borne	1828
	meissenveld = 	neerlandsedijk	elschot	1823
	mensibraken	1406
	merendonksehoeve	weidonk	bodem van elde	1411
	merendonksehoeve	weidonk	hennenshoeve	elde	1422
	merendonksekamp	bodem van elde	1591
	merriehaag	1778
	merskensakker	heuvel	1637
	mertenshurk	lobbenhoeve	1449
	metten mijsakker	1423
	mettenkamp	houterd	1507
	mettenkamp	1320
	mevrouwenheide	1430
	michiel bogartsland	1667
	michielenkamp	broek, over het	wijbosch	1662
	middelgraaf	broek	1565
	middelhoeve	1643
	middelrooisebrug	gewat	1643
	middelrooisven	gemeynt	1461
	mie handrik 	steeg	elschot	1781
	miekesbraakske	elschot	1821
	mijs janssenerf	elschot	1684
	milakker	oetelaar	dwarsakker	borne	1802

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	miltkant	broekstraat	vogelenzang	1788
	minheuvel, lage	1789
	misse	1388
	missestad, oude	middelhoeve	1643
	moeikensbeemd	beemden, harde	1564
	moest	1409
	molenaarshof	elschot	1816
	molenberg	elschot	1816
	molengraaf	1442
	molenhuis	molenheide	borne	1814
	momboirsakker	lutteleind	1622
	momboirskamp	1611
	momboirskamp	broekstraat	1712
	morgen	steeg	1712
	morgen	houterd	elschot	1817
	moriaan	1500
	moriaan	voort	1500
	mortelhoek	bodem van elde	1802
	mossenhoek	elschot	1736
	muggenbeemd	1425
	muggenbeemd	rivier de aa bij 	1474
	muggenbeemd	steeg	rivier de aa	1600
	muggenbeemd	wijbosch	1816
	mugheuvel, achterste	wijbosch	1778
	muldershof	1735
	mulderskamp	lieseind	borne	1831
	mulderskamp	broek, over het	wijbosch	1780
	mussenstuk	klokkengoed	1393
	mussenstuk	kerk, bij de	elschot	1416
	muts	akkers, gemene	witakkers	1704
	mutske, klein	wijbosch	1731
	neerhuis bij het 	1790
	neerlandsedijk	elschot	1816
	neerstraat	lutteleind	1571

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	neerweg	1427
	nelissenweg = 	1780
	nonnebossehoeve	1500
	nonnenbossetiend	1757
	nonnenkamp	1381
	nonnenstaart	1764
	nuenveldsekamp	liekendonk	elschot	1810
	nuenveldshek	1643
	odenland	borne	1491
	oetelaarsheike	1757
	olaksgraaf	scherpakker  	1445
	oliehoek	1958
	oliemolen	heiveld	1713
	oliemolen	oetelaar	borne	1670
	oliemolen	borne	1550
	olieslagmolen	1500
	ollandsbroekske, 	beek	1769
	omloop	klokkengoed	1400
	omloop	borne	1454
	onderstal, achterste	wijbosch	1768
	ongehuursgraafke	wijbosch	1422
	ossenkamp	1569
	ottenakker	keeskesheg	1718
	pad, lage	lutteleind	1816
	padakker, achterste	berisakkers	wijbosch	1771
	paddenpoel	kerk, nabij de	1500
	papendijk	groot gasthuis den 	borne	1543
	papenhofstad	1316
	papenmuts	veldhek bij peter 	1709
	papenpad	broeksenakker	1450
	papenpad of 	broeksedijk	1571
	pas	1783
	passekamp	1545
	pastoorswei	1816

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	pastorie	putsteeg	1719
	pastorie	heikant	1762
	pastorie	bunders	lutteleind	1694
	pastorijland	beemd. Voorste	kerkendijk	1710
	pastorijland	lariestraat	1688
	pater	1695
	pater	elschot	1733
	pater	steeg	elschot	1747
	pater	baksdijk	elschot	1820
	paterskamp	steeg	elschot	1783
	paterskamp	1599
	paterskamp	elschot	1688
	paulenbos	borne	1816
	paulus wijnantserf	lutteleind	1590
	paulus 	hermalen	1592
	paulusakker	lutteleind	1535
	peer boudewijnsland	hermalen	1801
	peer damenerf	hermalen	1748
	peer roversakker	houterd	elschot	1795
	peer roversakker	houterdsestraat	elschot	1825
	peer simonsschild	borne	1807
	peereveld	elschot	1749
	peieland	borne	1816
	pekakker	1463
	pelsbeemd	kilsdonksemolen	sluis	1707
	pelsbeemd	wijboschbroek	guldenkamp  	1685
	peperstukske	appelteren	1413
	perkensbraak	kant van rode	1388
	perkenseik	1413
	perkenseik	habraken	1500
	perkenseik	wijbosch	1455
	persoonskamp	heeswijksesteeg	aardenburg	1500
	peter geritsbraak	wijbosch	1662
	peter hendrik 	elschot	1727

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	peter janssengraaf	wal, tot aan de	1591
	peter 	elschot	1673
	peter 	houterd	1767
	peter tijssenveldje	bogaard	1690
	peter van der 	borne	1804
	peter 	1723
	peter 	1602
	peter weversstuk	1411
	peter zegersakker	lieseind	borne	1732
	petersakkertje	elde	1662
	peterskampke	steeg	1746
	petersmisse	houterd	elschot	1725
	poelhof	lutteleind	1816
	poelhof	hermalen, achterste	lutteleind	1820
	poeten	borne	1549
	pollenkamp	borne	1816
	potakker	borne	1816
	potje melkskamp	houterd	elschot	1797
	prangen	1500
	predikherenkampke, 	1646
	prekers, grote	martemanshurk	wijbosch	1723
	prekers, grote	aardenburg	1721
	prekers, kleine	martemanshurk	hoekkamp	wijbosch	1711
	prekers, lange	aardenburg	wijbosch	1747
	prekerskamp	wijbosch	1662
	prekerskamp	martemanshurk	1640
	prekerskamp, grote	martemanshurk	kapellekamp	1755
	prekerskamp, lange	1596
	priemland	1541
	put, grote	1390
	puthorstje, achterste	1871
	putstuk	wijbosch	1635
	putstuk	braak, hoge	wijbosch	1701
	putten	1553

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	quirinuskamp	1544
	quirinuskamp	steeg	1648
	raadhuisstraat	1937
	raadkamer	valk, in de	1662
	raaphof	1388
	rectorshuis	heikant	1904
	reinder 	1682
	reinderkensdijk	steeg	elschot	1552
	reinderkensdijk	slotje bogaard	1662
	reindershoeve	1421
	reindershoeve	elschot	1478
	reinerskamp	houterd	hooihoeve	1412
	reinsenland	hermalen	1638
	reinshovenerf	borne	1816
	ricartsbeemd	1391
	rielanshekken	1498
	rielanshekken	bunders	pastorij, nabij de	1507
	rietkampje	1600
	rietkampje	liekendonk	1707
	rietkampje	elschot	1802
	rijkampje	laverdonk	1817
	rijkendonk	1428
	rijsbraak	1413
	rijskampje	muggenbeemd	1600
	rijsselbraak	1463
	rijtbraak	bunders	borne	1765
	robbenkamp	1464
	rode molen	wijbosch	1698
	rode poort 	boschweg	1647
	roden, ten	houterd	erf van claraklooster	1451
	roden, ten [kasteel]	1443
	rodenhoeve	viergemalen	1473
	rodenveld	1447
	roeffenakker	1698



	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	roeloffeveld	wijbosch	1821
	roelofshof	1641
	roelofshuiske	kerk, aan de  	lutteleind	1541
	rogmanskamp	elschot	1816
	romboutsgraaf	1476
	romboutsgraaf	lutteleind	1556
	rommelkamp	vier bunders	1853
	rood hart	rechtestraat	lutteleind	1778
	rooibeemd	1411
	rooibeemd	beemden, harde	1500
	rooisepost	rechtestraat	wildeman 	1774
	rooisepost	lutteleind	1564
	roon	wijbosch	1816
	roos	voor	elschot	1790
	roos	voort	1633
	rot	1422
	rouwsebraak	elschot	1795
	rouwsebraak	voort	borne	1816
	roversakker	houterd	elschot	1769
	roversberg	1609
	roversberg	eerde	zandkamp	1658
	roversstrepen	wijbosch	1562
	roverststrepen	beemd	1640
	ruiter = kamp, rouwe	steeg	elschot	1795
	ruiterskamp	steeg, achterste	elschot	1818
	ruiterskamp	steeg	elschot	1712
	rullekensbeemd	1616
	rut hens 	1699
	rut tholofsbraak	lutteleind	1770
	rutgersbunder	schootsehoef	kolenbunder  	1382
	rutsedonk	1445
	rutsedonk, hoge	1410
	rutskamp	liekendonk	1564
	ruttenveldje	venishoek	1748

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	ruttenveldje	lutteleind	1748
	sander 	borne	1825
	sandersakker	1747
	schaarpot	1435
	scheetsekamp	koddeveld  	1471
	scheiding	1447
	schelbeemd	elschot	1816
	schelbraak	lieseind	1817
	schelbraak	1423
	schelbraak	borne	1816
	schelbusselen	lieseind	1780
	schelerf	borne	1816
	schellekensbunder	heeswiijksesteeg	1501
	schellekenshoef	hennenshoeve	elde	1406
	schellen	elde + borne	1453
	schellen	1383
	scherpakker	olaksgraaf + kerkweg	1445
	scherpakker	klijssenbraak	borne	1415
	scherpakker	borne	1389
	scherpakker	voort	1382
	schijndelse akkers	1579
	schijndelsegemeynt	gewad	1643
	schijndelseheide	1592
	schijndelsekampen	schoenmakerskamp	1582
	schijndelsekampen	knottenkamp	1582
	schijndelsemolenhei	1643
	schijndelsestok	1721
	schijndelsestraat	middelrode	1643
	schijndelshoekje	borne	1816
	schijndelsmeer	1233
	schijndelswoud	1438
	schijtbos	akkers, gemene	1561
	schijtbos	wijbosch	1395
	schijtbos	borne	1571

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	schijtbos	bunders	1708
	schild, lage	borne	1792
	schildakker	borne	1480
	schildakker	witakkers	1690
	schildakker	wijbosch, achter	borne	1783
	schildbeemd	1422
	schoelakker	borne	1565
	schoelen	1542
	schoelen	elschot	1382
	schoelen	broeksedijk	haagakker	1419
	schoenmakerskamp	schijndelsekampen	knottenkamp	1582
	schoenmakerskamp	liekendonk	elschot	1688
	schollekensbunder	heeswijksesteeg	1533
	schollekensgoed	1421
	schooikamp	martemanshurk	wijbosch	1823
	school	kerkhof	1648
	school	kerkakker	kerkhofmuur	1695
	schoolhuis	lutteleind	1752
	schoolmeestershof	schoolhuis	1771
	schoonhovensakker	broekstraat	1706
	schoortiend	kuilen	1901
	schoot, kleine	lutteleind	1709
	schootsedijk	1427
	schootsekamp	1471
	schootsenakker	1451
	schootweg	1900
	schoutenakker	schoot	1696
	schragenakker	1380
	schutgraaf	eindveld	1427
	schutsboom, oude	1881
	schutstraat	heihorstje	elde	1600
	schuurakker	borne	1747
	schuurkamp	oetelaar	1821
	schuurkerk	1760

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	schuurmansland	1401
	segersakker	1647
	segersland	oetelaar	1647
	seldensate	schijndelsegemeynt	gewad + oude brug	1643
	simon ardtsland	1599
	simonsschild	dijk, aan de	borne	1807
	simonsveldje	1756
	singel	1399
	singel	broeksedijk	1419
	singel	borne	1578
	singelke	broeksedijk  	1400
	sint anthonis	voort	1660
	sint anthoniskamp	bunders	1631
	sint anthoniskapel	wijbosch	1428
	sint anthoniskapel	heuvel	elschot	1638
	sint barbara 	kerk, omtrent de	1564
	sint barbara-akker	hulzebraak	1571
	sint joris [herberg]	kerk, omtrent de	1548
	sint joris [herberg]	rechtestraat	lutteleind	1807
	sint odastuk	elschot	1400
	sint quirijnskamp	1542
	sluiper	lutteleind	1757
	sluipermanskamp	elderbroek	elde	1422
	sluis	pelsbeemd	1707
	sluis	kilsdonksemolen	1707
	smalwinkel	wijbosch	1388
	smalwinkel	lutteleind	1388
	smeerbolt	witakkers	1700
	smeetsbraak	vuilendijk	doorn	elde	1396
	smeetshoefke	1547
	smeetshoefke	borne	1533
	smitsennieuwland	plein	1788
	smitsennieuwland	lutteleind	1773
	snauwartsakker	steltbraak	1389

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	snauwartsakker	waterlaat	wijbosch	1400
	snavelskamp	1699
	snavelskamp	vonder, hoge	elschot	1699
	sondagskamp	steeg	elschot	1758
	sonmansbeemd	1535
	sorten, tweede	1631
	sorten, voorste grote	wijbosch	1816
	spankenakker	1980
	spieringsbeemd	wijbosch	1685
	spieringsbeemd	1607
	spieringskamp	aa + wei, hoge	elschot	1745
	spits	lutteleind	1816
	spits	hermalen, achterste	1817
	splitsert	veld, in het	1388
	spoordonk	broekstraat	borne	1570
	spoordonk	scheetsekamp	1471
	spoordonk	koddeveld	1471
	spurkbrugje	gewad	1643
	spurkbrugje	schijndelsestraat	middelrooisebrug	1643
	spurkt	1402
	spurrieakker	1549
	stal	voort	1576
	stal [huis]	holenweg	elschot	1583
	stal [huis]	elschot	1568
	stapperskamp	lieseind	1702
	stede, lange	hermalen	lutteleind	1778
	steegje	kerk, omtrent de	1708
	steegje, kort	houterd	1731
	steegseweg	rouwkampdijk, 	1909
	steenhoven	wijboschbroek	1710
	stelstukken	1413
	steltbraak, hoge	wijbosch	1771
	steltbraak, nette	wijbosch	1821
	stepperskamp	lieseind	1602

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	steuvertskamp	lutteleind	1821
	steuvertskamp	1662
	stikhorstje	1500
	stokakker, achterste	stok	hermalen, achterste	lutteleind	1819
	stokakker, achterste	lutteleind	1816
	stokhoef	1607
	stokhoek	1555
	stoksewal	1866
	stokstuk	1421
	stopperke	borne	1816
	straat	1500
	straat, nieuwe	varkensstraatje	elschot	1709
	straat, oude	1561
	straat, rechte	armenhuiske	1765
	straat, rechte	lutteleind	1795
	strangenakker	1427
	strepen, achterste	1574
	strepen, dwarse	elschot	1816
	strepen, nieuwe	wijbosch	1816
	strepen, voorste	1498
	strijdbeemd	1710
	strontpot	holder	1781
	struikakker	1421
	stuk, breed	everdonk	1768
	stuk, krom	berisakkers	1694
	stuk, krom	wijbosch	1579
	stuk, krom	1413
	stuk, lang	wijbosch	1395
	stuk, verloren	appelteren	1413
	stukjes	pastoorstiend	1662
	stukken, korte	lieseind	dungenslant	1829
	stukken, korte	eerde	draaiboom of wal	1731
	stukken, korte	eerde	h.geest van den 	1731
	stukken, korte	wijbosch	1662

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	stukken, lange	broekstraat	1816
	stuwenhof	oetelaar	borne	1562
	sussenbraakske	heikampen	dungensesteeg	elschot	1829
	swartensveld	venusstraat	lutteleind	1741
	tabaksakkertje	schootsehoef	lutteleind	1819
	tekenbeemdje	1447
	telserskamp	borne	1584
	tempel	elschot	1549
	tendakkers	witakkers	1320
	teukensakker	1613
	teunissenakker	hermalen, achterste	lutteleind	1829
	thiel, achter van	1911
	thomassenbraak	heide	1662
	tiessenvoort	rivier de aa	1414
	tijs meeussenerf	elde	1662
	tijssenkamp	broek van veghel	broek schijndel	wijbosch	1658
	timmermanshof	1413
	tivelaar	eindveld + langelaar	1410
	tolakker, grote	elschot	1400
	tolakker, kleine	1400
	tolakkers, achterste	akkers	elschot	1827
	tolakkers, voorste	akkers	elschot	1829
	tonis faessenerf	lutteleind	1719
	tonis peter 	1635
	tonisbeemd	eerderwoud	aaikensbeemd	1452
	tonisbunder	1561
	tonishoefke	1507
	tonishof	elschot	1500
	tonishof	1421
	toren	wijbosch	1816
	toren	beemd	1719
	toren	beemden, harde	1581
	torenakker	beemd	1906
	totenakker	houterd	doornkampke	1716

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	trompert	akkers	1716
	trompetakker	lutteleind	1749
	trompetakker	elschot	1673
	trompetter	heuvel	1707
	trompetter	voort	akkers, gemene	elschot	1743
	trompetter	ook: pannestelen	molenakker, op de	elschot	1825
	truienakker	putsteeg, nabij de	borne	1821
	truienakker	lieseind	1545
	truienkakker	aardenburg	1570
	truweestergraaf	1309
	tuit	1695
	tuit	weidonk	borne	1711
	tuitelaar	hermalen, achterste	beek, op de	1824
	tuitelaar	lutteleind	1624
	tuitelaar	hermalen	1700
	tukkersbos	1980
	uilenkamp	veghelsgat	wijbosch	1827
	uitvang	1340
	valk	1662
	valkenburg	1778
	varenstreep	1411
	varreveldje	oetelaar	akker, kromme	1653
	veerdonk	heeswijksesteeg	1401
	veerdonk	koedijk	elschot	1610
	veerdonk	1320
	veerdonkskolk	paal van eerde	1447
	veerhuis	laverdonk	wijbosch	1812
	veghelsbroek	landweer van veghel	1484
	veghelsbroek	wijboschbroek, over 	weihoeven	kruisbroeders veghel	1723
	vekdhek	elschot	1690
	veld, achterste	schootsehoef	lutteleind	1830
	veld, bruin	kapel, tegenover de	wijbosch	1802
	veld, hoog	1493
	veldakker	wijbosch	1662

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	veldakker	1388
	veldakker	wijbosch	1646
	veldakker, grote	1411
	veldhek	witakkers	1642
	veldhek	1500
	veldje, gemest	wijbosch	1821
	veldje, krom	broekstraat	simonsakker	1814
	veldstraat	1427
	venhout of venheult	gemonde	1421
	venne, ten	1312
	vergeertruden	1394
	verhagenbeemd	aardenburgsedijk	wijbosch	1614
	verhagenbeemdje	1608
	versteegdenerf	ook: kromme akker	borne	1816
	versterrenland	broekstraat	vogelenzang	1788
	veulenshoek	wijboschbroek	rivier de aa	1752
	vicarijland	beemd	1762
	vicarijtiend	1662
	vier lopensen	hermalen	1773
	vier morgen	1459
	vier morgen	liekendonk	elschot	1821
	vier morgen	elschot	1816
	vier strepen	1394
	vier wilgen	elschot	1816
	viergemalenveldje	lieseind	borne	1653
	viergemalenveldje	limiet schijndel	limiet berlicum	1643
	vierhurkstuk	appelteren	1413
	vijf lopensen	kruisweg	elschot	1773
	vijfkampke	rivier de aa	1717
	viltland	1485
	vinkel	1320
	vlasbeemd	lutteleind + elde	1757
	vlasland	1411
	vlasstukske	groeneweg	1410



	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	vliegende kikvors	borne	1816
	vlierbos	akkers	wijbosch	1554
	vloet	elschot	1367
	vloetmansbeemd	1465
	vogelbraak	brooeksedijk	borne	1533
	vogelkooi	1621
	vonder, hoge	rivier de aa	1640
	vonder, hoge	steeg	1680
	vonder, hoge	snavelskamp	elschot	1699
	vonder, verbrande	wijbosch	1526
	vonder, verbrande	straat van de kapel	wijbosch	1571
	vonder, verbrande	berisakkers	wijbosch	1635
	vonderstuk	voort	1500
	voorgelookt	elschot	1400
	voorgelooktsehof	elschot	1500
	voorhoofd, 	wijbosch	1816
	voortsebraak	voort	1474
	voortsehoef	elde	1427
	voorveld	bunders, in de	1641
	voorveld	akkers, gemene	borne	1560
	voorveld	lutteleind	1639
	vorstenboschbraak	groeneweg	1702
	vorstenboschbraak	heikant	1748
	vorstenboschbraak	steegsken	lutteleind	1746
	vorsterkamp	liekendonk	1582
	vos	lutteleind	1664
	vos	heikant	lutteleind	1753
	vosbeemd	1535
	voskuil	borne	1773
	voskuil, achterste	borne	1774
	voskuil, voorste	borne	1774
	voskuilen [hoeve]	1426
	voskuilen [hoeve]	borne	1816
	vossenberg, nieuwe	vossenberg	elschot	1821

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	vossenberg, oude	vossenberg	elschot	1821
	vossenhol	1850
	vrankenakker	bakshoeve	1568
	vrankenakker	heuvel	borne	1571
	vrankenhof	1409
	vrouw 	glorie	gemeynt	1697
	vrouw wijnantserf	hermalen	1712
	vrouw wijnantskamp	liekendonk	1707
	vrouw wijnantskamp	elschot	1816
	vrouw 	1685
	vrouw 	keur	zusters van orthen	lutteleind	1676
	vrouwenakker, onze	1538
	vrouwstuk	berisakkers	wijbosch	1692
	vuilendijk	venushoek	1482
	vuilendijk	smeetsbraak	lutteleindsestraat	elde	1396
	wal, hoge	1500
	walloop of beekloop	1880
	warnestikkershoef	1397
	wasgraaf	keur	1879
	wasgraaf, oude	broekstraat	1722
	waterhorst	rivier de aa	1451
	waterlaat	wijbosch	1382
	wederworrend (?)	1861
	weduwe, voorste	wijbosch	1772
	weegske	dikhorstje 	1394
	weerdsebraak	voort	1499
	weerstrepen	elschot	1573
	weertshoefke	schutsboom	borne	1561
	weg, grote	1757
	weg, harde	1421
	weg, hoge	lutteleind	1389
	weg, lage	1427
	wegakker	beemd	1791
	weihoeven	eerderwoud	1437

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	weihoeven	beindelhorst	1491
	weihoeven	wijboschbroek	keizerskamp	wijbosch	1619
	weijer	schootsehoef	rutgerbunder  	1382
	weijerhof	elschot	1438
	weijerstuk	voort	kaaienhofstad	1412
	weivelden	borne	1816
	welt embertskamp	steeg	elschot	1642
	weltenskamp	ravenskamp	elschot	1595
	weltjens	steeg	1746
	wersenbos	1407
	wersgraaf	wilgen, kromme	1599
	weversakker	1642
	weversbraak	1406
	wezelenbos	akkers, gemene	appelteren	wijbosch	1400
	wezelenbos	1389
	wiel, kromme	1802
	wielsekamp, 	1696
	wierikskempken	lieseind	borne	1476
	wijbosch, hoog	1757
	wijboschkampke	elschot	1802
	wijdinge - weidonk	1476
	wikstrepen	wal ,rouwe	1546
	wikstrepen (?)	1420
	wikstrpen	lieseind	1570
	wildenhoef	1406
	wilg, grote	jan rovershek, achter	1501
	wilg, grote	borne	1715
	wilg, ruige	1757
	wilgen, kromme	wersgraaf	1599
	willem geritsakkertje	beemd	kerk, aan de zijde 	1707
	willem van den 	steeg	1717
	willemsveld	steeg	elschot	1802
	windmolen	lieseind	1384
	windmolen	lieseind	borne	1606

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	windmolen	1380
	witakker, grote	1400
	woenselveldje	lutteleind	1653
	wolfshofstad	1512
	wolfshool	rood hart	1788
	wolfsland	elschot	1542
	wonderhofstad	1450
	wort of voort ?	1530
	wortstuk	deurwaarderskamp	1630
	woud, groot	1757
	woud, klein	1757
	woudsekampen	borne	1758
	woudtiendje	1757
	wouter janssenbraak	1666
	woutersbraak	1498
	wouwenhorst	houterd	1536
	wouwenhorst	houterd	liekendonksesteeg	elschot	1640
	wouwenhorst, 	elschot	1725
	wouwenhorst, lage	1565
	wouwenhorst, 	elschot	1725
	woytsstukske	houterd	1565
	writersbraak	elschot	1537
	writersbraak	gemeynt	elschot	1397
	writersbraak	wamisstuk	1512
	writershoeve	1381
	writershoeve	lieseind	heer goyartshoeve	1410
	writershoeve	lieseind	borne	1476
	zaal	schootsehoef	1425
	zaal, lange	schootsehoef	1425
	zaart	laverdonk	1384
	zaart	wijboschbroek	everdonk	1581
	zand	wijbosch	1623
	zandkelder	eerde	1695
	zandschel	1803

	naam	omgeving1	omgeving2	belending	gehucht	jaar
	zebert lambertskamp	woud	1647
	zeepsehoeve	batenborchsbroek	elde	1489
	zelenhoeve	1397
	zes akkers	1388
	zes akkers	kerk, bij de	1393
	zetelhorstje	dikhorstje	1394
	zetelhorstke	borne	1568
	zetelhorstke	beemden, harde	1620
	zeven bunders	wijboschbroek, over 	1579
	zeven bunders	1541
	zijde, lage	appelteren	1450
	zonderstuk	borne	1409
	zool of zaal ?	schootsehoef	lutteleind	1797
	zusters van 	1740
	zusters van 	elderbroek	1743
	zusters van 	wilg, grote	1611
	zwanenbeemd	1412
	zwanenhoef	lutteleind	1447
	zwanenhoefke	1320
	zwanenhoefke	putsteeg	1704
	zwanenhoefke	borne	1816
	zwenenbeemd	rivier de aa	elschot	1457



























