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deze achteraf gezien heel rijke bron. De 
voor uw liggende publicatie is het resul-
taat van het onderzoek dat zich uitslui-
tend heeft gericht op de uit ‘straattaal’ 
bestaande informatie over de geschiede-
nis en ontwikkeling van het landschap 
en het gebruik ervan. 

Flora en Fauna
Door de planten en dieren te benoemen 
die in de straatnamen te vinden zijn 
en te rangschikken naar botanische of 
zoölogische aard, ontstaat een ‘geschre-
ven’ beeld van de omgeving. lijsten 
met woorden. afzonderlijke soorten in 
een dergelijke lijst zeggen niets over de 
aanwezigheid ervan in de betreffende 
gemeente. Zo heeft vrijwel iedere stad 
in nederland een ‘lindenlaan’. (st. Mi-
chielsgestel een lindenplein.) Maar niet 
in iedere lindenlaan staan lindenbomen. 
er zijn talloze Dennenlanen, acaciastra-
ten en Kastanjepleinen waar niet alleen 
de genoemde soorten afwezig zijn, maar 
waar bomen volledig ontbreken. in die 
zin is een straatnaam zeer relatief wat 
betreft de duiding van de omgeving. 
Maar de lezer zal zien dat de analyse van 
een volledig gemeentelijk straatnamen-
register in veel gevallen prachtig inzicht 
geeft in het landschap dat men rond de 

gemeente aantreft. 
allereerst zijn er natuurlijk de histo-

rische namen van straten, pleinen en 
lanen. het merendeel van de namen die 
ouder zijn dan een eeuw verwijzen wel 
degelijk naar de aanwezige beplanting, 
menselijke activiteiten of landschap-
pelijke kenmerken. in vrijwel alle 
gevallen zal de Vismarkt zo heten omdat 
de vismarkt er plaats vond. De linden-
laan omdat er linden stonden en de 
paardskerkhofweg (’s-hertogenbosch) 
omdat er een paardenkerkhof geweest 
zal zijn. en daarmee stappen we direct 
in de geschiedenis van een streek. in 
scheveningen treffen we de haringkade, 
tarbotstraat en de schelvisstraat aan. in 
sneek de sloepstraat, tjalkstraat en de 
tjotterstraat. in het deel van brabant dat 
deze publicatie omvat komen andere 
opmerkelijke karakteristieken aan de 
orde. De lezer zal ze zelf kunnen vinden 
en mogelijk nieuwe verbanden leggen, 
maar we noemen hier een aantal van 
onze eigen bevindingen. graan, gerst, 
boekweit, rogge, tarwe, haver, hop en 
vlas komen voor, vaak in verschillende 
combinaties. (haverhoeve en hopveld, 
Vught, haverakker, haverdonklaan,  
’s-hertogenbosch, hopakker, Vught, 
hopveld, st. Michielsgestel). overigens 

Zoals de titel al aangeeft: Flora, fauna 
en landschap van straten en pleinen van 
’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel en Vught, 
is dit geen gewone flora of fauna. er zijn 
weliswaar talloze namen van planten in 
te vinden die op botanische wijze zijn ge-
rubriceerd. eveneens zijn er zoogdieren, 
vogels, vissen en insecten in opgesomd 
naar zoölogische kenmerken ingedeeld. 
toch gaat het in deze publicatie niet om 
de in het landschap aanwezige planten 
en dieren te beschrijven. in een aantal 
gevallen zijn genoemde soorten zelfs 
nooit aanwezig geweest. De pelikaan bij-
voorbeeld (pelikaanstraat, Den Dungen), 
of de palm en edelweis (palmboom-
straat, ’s-hertogenbosch, edelweisstraat, 
rosmalen). en de wolf is er al heel lang 
uitgestorven (Wolfsdreef, st. Michiels-
gestel). 

het doel van deze inventarisatie van 
soorten is een poging om de geschiede-
nis van het landschap te beschrijven 
door gebruik te maken van de naam-
geving van straten, lanen en pleinen. 
uiteraard in de veronderstelling dat die 
naamgeving niet uit de lucht is komen 
vallen maar vanzelfsprekend verband 
houdt met de streek, het landschap en 
de cultuur daarin. De grondgedachte 
voor deze publicatie is ontstaan in het 

voorjaar van 2007 tijdens een onderzoek 
naar culturele sporen in het landschap 
rond ’s-hertogenbosch. De samenstel-
lers, rudy luijters en onno Dirker 
(beiden beeldend kunstenaar die samen 
werken onder de naam atelier Veldwerk) 
hebben naar aanleiding van het project 
Landsporen van het ‘cbK’ (centrum voor 
beeldende Kunst ’s-hertogenbosch) het 
landschap in de driehoek ’s-hertogen-
bosch, st. Michielsgestel en Vught, in 
kaart gebracht. 

Onderzoek
uitgangspunt voor ons onderzoek 
waren de mogelijke lokale en regionale 
eigenheden die in de afgelopen eeuwen 
door natuurlijke en culturele verande-
ringen zijn ontstaan. Voor dit onderzoek 
is door ons gekeken naar de straatnamen 
van de gemeenten in het onderzoeks-
gebied, aanvankelijk ook iets buiten 
’s-hertogenbosch, st. Michielsgestel en 
Vught. tijdens het oriënteren stoten we 
voortdurend op de relevante informatie 
die de namen van straten en pleinen in 
zich droegen. Met name de nadrukkelijk 
landschappelijke verwijzingen vielen op; 
de donken, beemden, velden, kampen en 
weiden, dijken en akkers. en zo hebben 
we steeds verder het spoor gevolgd naar 
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akkers (st. Michielsgestel), haagakker, 
pastorijakker, staakakker (Den Dungen). 
Wat een klokakker of mortelakker 
beduidt was voor ons geenszins duide-
lijk en vergt dan verder etymologisch of 
taalkundig onderzoek. opzet van deze 
publicatie was echter niet een grondige 
studie naar de taal die samenhangt met 
de naamgeving van straten en pleinen. 
Maar met name als we twijfelden over de 
relatie met het landschap, konden we het 
niet nalaten de taalkundige handboeken 
erop na te slaan. en bleek bijvoorbeeld 
dat laar, (een straat in st. Michielsge-
stel), ‘open plek in het bos’ betekent. er 
ligt hier derhalve nog een uitgestrekte 
taalkundige akker voor ons braak . Voor 
een tweede druk houden we ons dan 
ook aanbevolen voor correcties, advies 
en taalkundige bijzonderheden van de 
kenners van de streek en streektaal.  ook 
zouden we uitgebreid in hebben kunnen 
gaan op de verantwoordelijken voor de 
naamgeving, de zogenaamde ‘straat-
namencommissies’. Zoals in vroeger 
eeuwen de plaatsen in een traag proces 
hun naam kregen door het gebruik of 
het vanzelfsprekend karakter ervan, zo 
worden nu soms met een pennenstreek 
hele wijken benoemd. ’s-hertogenbosch 
kent inmiddels een wijk met ‘valleien’ 

(w.o. narcis-, margriet, mimosavallei), en 
Vught een buurt met ‘hoeven’ (klaver-, 
zuring-, boekweit- heideveldhoeve). We 
hopen dat toekomstige naamgevers door 
deze publicatie doordrongen raken van 
de belangrijke culturele verantwoorde-
lijkheid die er op hun schouders rust.

rest ons hier de lezer veel plezier te 
wensen met alles wat groeit en bloeit 
in en op de straten en pleinen, kampen, 
hoeven, akkers, velden, donken, vennen 
en polders van st. Michielsgestel, Vught 
en ’s-hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch, September 2007, 
Atelier Veldwerk
(Rudy J. Luijters, Onno Dirker)

zal niemand zich daarover verbazen 
omdat dit het brabant betreft waar 
bier werd gebrouwen en het landschap 
eeuwenlang gekenmerkt werd door 
kleinschalige hoeven met gemengd 
bedrijf , met akkertjes rogge, tarwe en 
gerst. een andere bijzonderheid bij 
nadere analyse is het feit dat de flora van 
st. Michielsgestel en Vught met name 
inheemse soorten kent, of soorten die 
al heel lang algemeen zijn. De beuken-, 
dennen-, eiken-, lijsterbes-, olmen- en 
vogelkerslaan. en de boterbloem-, dove-
netel-, hondsdraf-, kamille-, walstro- en 
weegbreestraat. Maar ook dat in st. 
Michielsgestel gekweekte bloemen in 
hoog aanzien staan, zoals mag blijken uit 
de dahlia-, fresia-, hortensia-, jasmijn- en 
leliestraat. Waarmee we niet meer het 
landschap beschrijven, maar de mensen 
die dat landschap inrichten, de steden-
bouwers, planners en inrichters. 

De fauna van het betreffend gebied is 
minder specifiek dan de flora. of moge-
lijk wel weer eigenaardig in zijn relatieve 
alledaagsheid. De hond en kat, de koe, 
kraai en kater komen voor. en de vogels 
die iedereen kent, de spreeuw, de kievit, 
reiger, vink en valk. in st. Michielsgestel 
is een zo bescheiden insect als de mug 
de eer gegund zijn naam te verlenen aan 

een steegje (Mugheuvelsteegje). exoti-
sche dieren ontbreken, op een leeuw na 
(leeuwensteinlaan, Vught) en de eerder 
genoemde pelikaan, maar geen tijgers, 
olifanten en poema’s in de straten en 
pleinen van deze regio. ook aan fanta-
siedieren, zoals Jeroen bosch die in zijn 
werk veelvuldig heeft gebruikt, is in deze 
stedelijke ruimte geen plaats toebedeeld. 
of het moet een sprookjesdier zijn (De 
gelaarsde Kat, ’s-hertogenbosch). 

taal en landschap
heel opmerkelijk, in ieder geval voor ons 
samenstellers, was het ongemeen groot 
aantal soorten ‘akkers’ die we hebben 
kunnen noteren. in ons aanvankelijke 
onderzoeksgebied telden we er meer dan 
vijftig en in de rubriek landschap heb-
ben we ze nog eens apart op een rijtje ge-
zet (Vergelijk: in Den haag komt ‘akker’ 
maar één keer voor in de straatnamen, 
als vlasakkersstraat (mogelijk een histo-
risch verband met de touwindustrie), in 
het register van de gemeente haarlem 
komt ‘akker’ helemaal niet voor. 

enkele akkernamen spreken voor zich, 
andere lijken uit gedichten of uit streek-
verhalen gelicht. Met enkele voorbeel-
den willen we u hier al vast nieuwsgierig 
maken: hazenakkers, Klokakker, Mortel-
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Dahliavallei
edelweisstraat 
ereprijsstraat 
Fluitenkruid
Fuchsiastraat 
gageldonk 
goudsbloemstraat
goudsbloemvallei 
heggewikke 
heibloem
hondsdraf 
hortensiastraat 
hyacintstraat 
irisvallei
Klaproosstraat 
Klaverstraat 
Kogelbloemstraat 
Korenbloemstraat 
Krokusvallei 
lelienhuyze
leliestraat 
lotusvallei 
lupinevallei 
Margrietvallei
Moerasandoorn 
Moeraskers 
narcisvallei 
orchideeenstraat
papaverstraat 
petuniastraat
pinksterbloemstraat 
pioenroosstraat 

pioenvallei 
primulastraat 
ridderspoorstraat 
rozemarijnstraatje
silenenstraat 
sleutelbloemstraat 
steenanjerstraat 
tulpstraat
Valeriaan 
Violenstraat 
Vogelwikke 
Walstrostraat 
Waterlelie 
Watermunt 
Waterranonkel 
Weegbree 
Zilverdistel 
Zilverkruid 
Zilvervaren

’s-hertogenbosch
FAUNA

Faunastraat

zoogdieren
berewouthof
berewoutstraat
beverspijken 
hondsberg 
De gelaarsde Kat 
Katerstraatje
Kattenbosch
Kalverstraat
Koestraat 
Koedijkstraat
lamstraatje 
ossenstraat
het bont paardje
paardsweide 
paardskerkhofweg
schaapsveldje
schapenmarkt 
De steenbok 
Veedijk
Veemarktkade
Veemarktweg

vogels
aalscholverlaan
De eendenkooi
Fuutlaan
De ganzenhoedster
goudplevier
gruttoborch

Florastraat

Bomen
acacialaan
acaciasingel 
berkenlaan 
berkenstraat
beukenlaan 
cederstraat
cypresstraat 
Dennenlaan 
Douglaslaan 
eikakkerhoeven 
eikenburglaan
eikendonkplein 
eikenhof 
eikenlaan 
elzenstraat
esdoornlaan
esdoornstraat 
espalen
essenplein
essenstraat
goudenregenstraat 
iepenlaan 
Kastanjelaan 
Kastanjestraat 
larikslaan 
lariksplein
lijsterbeslaan
lijsterbesstraat 
lindenlaan

Meidoornlaan
Meidoornstraat 
Mimosastraat 
Mimosavallei
palmboomstraat 
pijnappelsche poort 
plataanstraat
platanenlaan 
populierenlaan
sparrenburgstraat 
sparrenhoeven 
Wilgenstraat 
Zilverahorn
Zilverlinde 
Zilverpopulier 
Zilverspar 
Zilverwilg 

Struiken / Heesters
bremhoeven 
bremvallei 
hazelaarlaan 
Jasmijnstraat 
Kamperfoeliestraat 
Magnoliahof 
rozenstraat
seringenstraat
Vliertjeshoeven

grassen
biestkampweg 
biezenakker 

boekweitveld 
gerstakker
graanakker 
haverakker 
haverdonklaan 
Korenaar
Korenbrugstraat
Korenveld 
eerste Korenstraatje
tweede Korenstraatje
Maisveld 
rietpolderplein 
rietveldenkade 
rietveldenweg 
rietwaard 
rijstveld 
roggeakker
tarweakker 
Waterbies 

Kruidachtigen
akeleistraat 
anjervallei 
asterstraat 
azaleastraat 
begoniastraat 
berenklauw 
boterbloemstraat 
chrysantvallei 
crocusstraat 
cyclamenstraat
Dahliastraat

’s-hertogenbosch
FLORA
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laurierstraat 
rozenstraat
seringenlaan 
Vogelkersstraat 
Vlierbloem
Vlierstraat

Kruidachtigen
akeleilaan 
anemoonstraat 
anjelierstraat 
asterstraat 
azaleastraat
begoniastraat 
campanulastraat
Dahliastraat
Distelhof
Distelveld
ericastraat
Fresiastraat
Fuchsiastraat
gagellaan 
geraniumstraat 
heiblomsedijk
hennepveld
De hopstrepen
hopveld
Kamillestraat
Klaverdries
Koolhof
Kruidnagel
leliestraat

Margrietplein
Margrietstraat
narcissenlaan 
orchideelaan
papaverstraat
schellekesveld
Vlasakker

grassen
gerstakker
Korenstraat
rietstok
rietveld
rozemarijnlaan
salvialaan
Valeriaanstraat

st. Michielsgestel
FAUNA

zoogdieren
bevershoeve
bokkenheuvel
bunzinghage
Dashage
De haasekker
hermelijnhage
hondsklauw
Kalversteeg
Koesteeg
lammershof
Marterhage
otterhage
Veedijk
Voshage
Vossenholen
Wezelhage
Wolfsdreef

vogels
Duifhuis
Duifhuisstraat
De Duivenekker
geelgors 
De goudplevier 
haanwijk
De Kemphaan 
De Koperwiek
De Meerkoet
nachtegaalstraat
nachtegaalstraat
pelikaanstraat

Bomen
abelenlaan 
acaciastraat
berkdijk
berkenlaan
beukenlaan
cederstraat 
cypressenlaan 
Dennenlaan
eikenlaan
elzenstraat
esdoornstraat
gouden regenstraat
Kastanjelaan
lijsterbesstraat 
lindenplein
Meidoornstraat
olmenlaan 
pijnappellaan
plataanstraat
populierstraat
sparrenlaan
Wilgenpad
Wilgenstraat 

Struiken / Heesters
bramenbos
bremlaan 
hazelaarstraat
hortensiastraat
Jasmijnstraat 
Kamperfoeliestraat

st. Michielsgestel
FLORA

gruttostraat
hennen Weide
het hoenderland
iJsvogel
Karekiet
Kievitborch
Kievitsven 
Kokmeeuw
Kolgans
Kraaikampen 
Kraanvogellaan
Kuifeend
leeuwerikborch
Meerkoet 
nachtegaalslaantje 
oeverzwaluw 
regenwulplaan
reigerborch
rietgors 
roerdomp
sperwerborch
De taling 
uilenburg 
uilenburgstraatje 
uilenwaard
Vinkenveld
Vogelplein 
Vogelstraat 
Waterhoen
De Woerd
Zwaenenstede
Zwaluwborch

vissen
brasemborch
Forelborch
Karperborch
rietvoornborch
snoekborch
Vismarkt 
Visstraat
Zeeltborch

Insecten
grote pagestraat
Koningspagestraat
pauwoogpad
Vlinderlaan
De Waternimf

Amfibiën
paddegraafweg

Overig
De schorpioen 
Wolfsdonklaan
Wolvenhoek
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Vught
FAUNA

zoogdieren
Kalverdam 
Koestraat 
leeuwensteinlaan 
Molhuysensingel 
Molhuysenstraat 
paardensteeg
park reeburg 
Wolfskamerweg

vogels
eksterpad
Fazant
gruttolaan 
iJsvogel
Kievitstraat
Koekoekslaan
Koperwiekstraat
Kraaiengatweg
leeuwerikstraat
patrijs
reigerbosweg
snippenlaantje
spechtrand
Vinkenlaan
Wielewaal 

vissen 
baarzenstraat

Amfibiën
De Kikvorsch 

Akker
akkerpad
akkers
akkerstraat
biezenakker
breeakkers
gerstakker
graanakker
haagakker
haverakker
hazenakkers
heesakkerstraat
hopakker
Klokakker
Kruisstraatse akkers
laagakkerstraat
Molenakker
Mortelakkers
pastorijakker
roggeakker
rooiakker
sluisakker
staakakker
tarweakker
Vlasakker
Westakkers
 
Beek
beek
beekgraaf
beekkant
beekseweg

beekstraat
beekveld
beekvlietstraat
De Diepenbeek
hoogbeek
Kleine beek
Molenbeekstraat
nieuwe beekvliet
 
Beemd
De beemd
beemden
beemdweg
rietbeemdenborch
 
Boomgaard
achter de boogaard
bogerd
De bogerd
oud bogardenstraatje
oude boomgaard
 
Broek
broekstraat
Diepenbroek
Dooibroek
polsbroek
Westerbroek
 
Dam
De beekdam
biezendam

’s-hertogenbosch,  st. Michielsgestel, Vught 
LANDSCHAP

Bomen
acacialaan
beukenlaan
berkenheuveldreef
beukenhorst
Dennenlaan
eikendonck
eikenheuvel
eikenheuveldreef 
eikenlaan
esdoornlaan
lijsterbeslaan 
notenluststraat
olmenlaanpark 
sparrendaalseweg

Struiken / Heesters
bremlaan
Druivenkas
Klaverhoeve
rozenstraat
Vogelkerslaan 

Kruidachtigen
boterbloemstraat
Dovenetelstraat
ereprijsstraat 
ganzeriksingel
haagwinde
havikskruidstraat 
heideveldhoeve 
heiweg

hondsdrafstraat
hopakker
Kamillestraat
Klaproosstraat 
Klimopstraat
Koningsvaren 
Korenbloemstraat
Madeliefstraat
Witte Muntstraat
ranonkelstraat
reigersbekstraat
scheerlingstraat
Vlashoek
Vlasmeersestraat
Walstrostraat
Wederiksingel 
Weegbreestraat
Wikkestraat
Wolfsmelkstraat
Zevenbladstraat 
Zuringhoeve

grassen
biezendam
biezenwei
boekweithoeve
haverhoeve 

Vught
FLORA

papegaaiweg
De rietzanger 
De roerdomp
rooistaartstraat 
spreeuwenbos
uijlenborg
Valklaan
Vinkenslag
Vogelenzang
De Watersnip

vissen
baarsend

Insecten
Mugheuvelsteegje
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Velderwoude
Vijverbosweg
Woud
het Woud
Woudseweg
Zonnebos
 
Overig
achter de bijenkorf
De berg
boomstraat
brink
buitenhaven
Doornhoek
Dreef
Driezeeg
De egge
engelse tuin
euwsel
Flaas
grintweg
De groeskant
hageland
halm
smalle haven
heuvel
hezelaar
houtvesterstraat
houtwalstraat
Jachterf
Jagerspad

Jagersweg
Kempenlandstraat
laar
lambertusterp
landhuizenlaan
leemsteeg
Maasboulevard
Maaskantje
Maasland
Maassingel
De Moeshof
pastorietuin
de poelkes
repelweg
repenpad
De hoge schans
schanspad
schanswetering
sluisweg
De sterkade
tuinstraat
Vaart
Veenpad
het Volmeer
Waterstraat
groote Wielenlaan
Wildpad
Zandstraat
Zonneheuvelstraat

Driesedam
Kalverdam
De Kreekdam
langedam
De Meerdam
De rietdam
De Vijverdam
De Wieldam
 
Dijk
ackersdijckstraat
berkdijk
buitendijk
havendijk
Keerdijk
Molendijk
Veedijk
Zomerdijk
 
Donk
De Donk
heidonk
hooidonk
poeldonk
rijndonksestraat
Weidonklaan
Zeterdonk
 
Hei
heihoeven
heikantstraat

nieuwe heikantstraat
heirust
heiweg
hooghei
Molenhei
 
Kamp
bloemenkamp
breekampstraat
heikampweg
De hoge Kamp
Kampenhout
Moeskampweg
De oude Kamp
De rijskamp
De turfkamp
De Weikamp
Zandkampke
 
 Polder
hooipolder
huigepolder
polderwaard
prikpolder
Weidepolder
 
veld
bollenveld
Distelveld
heesterveld
hoogveld

ploegveld
turfveld
Veldpad
Veldstraat
Zandveldstraat
 
ven
bodenven
braakven
Diepven
griensven
Molenvenseweg
Venkant
Venstraat
 
Weide
groene Weide
papeweide
Weidestraat
Weislag
Zonneweide
Zonneweilaan
 
Woud / Bos
boslaan
capellebosdreef
groenewouddreef
Jagersboschlaan
Jagersbosstraat
sprokkelboschstraat
sterrenbos
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De Flora, Fauna en Landschap van straten en pleinen 

van ’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel en Vught, 

is samengesteld voor Landsporen. Dit project is 

georganiseerd door het cbK ‘s-hertogenbosch in 

samenwerking  met galerie hüsstege binnen het 

kader van de Schatten van Brabant.

Deze publicatie kwam tot stand door bijdragen 

van het centrum beeldende Kunst (cbK)

’s-hertogenbosch en de gemeente

st. Michielsgestel. 
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