
Bosdijk >> 4 hekken

Buitenstuk  Lag het verst van de boerderij

Overkant  Land tegenover boerderij Berger

Smalle stuk  Smal weiland

Thuis  Weiland naast de boerderij

Demmeriksekade >> 32 hekken

Achter het huis  Land achter de boerderij

Buitenstute  Stuk land sluit niet aan op andere 
weilanden

Camping Demmerik  Naam camping

De Drie Morgen  Een morgen is een oude 
oppervlaktemaat

De Sniep  Sniep is snippertje land

De Woeste Hoeve  Een knipoog naar de soms 
roerige eigenaren

Demmeriksche  Oude schrijfwijze 

Demmerikse bos  Land ligt bij het bos

Evelien  Vrouw van de eigenaar

Haanweg noord / zuid     
Weg aangelegd op het land van boer de Haan

Hanekamp  Weiland lijkt op een hanennek

In ’t midden  Het middelste weiland

Kaaikamp    
Al het land over de wetering heet Kaaikamp

Kooiman  Naam vorige eigenaar

Land van buurman Cor  Naam vorige eigenaar

Naast huis  Het land ligt naast het huis 

Naast varkensschuur   
Het land ligt naast de varkensschuur

Op naar Veldwetering  Naam van het water

Oukoop 1-2-3  Weilanden in polder Oukoop

Oussoren  Naam oorspronkelijke eigenaar

Oussorenland  Naam vorige eigenaar

Over de brug  De eigenaar van dit weiland moet 
2x over een brug om er te komen

Ruige kade  Naam van kade die erachter ligt

Schreursland  Naam vorige eigenaar

Spoordijk  Land langs de oude Bellolijn

Spoorzicht  Dit weiland hoorde vroeger bij boer-
derij Spoorzicht in Vinkeveen

Stuwkamp  Er ligt een stuw in de sloot die de 
waterhuishouding van de polder regelt

Truus  Naam van de moeder van de eigenaar

Veenkade  Naam van kade die erachter ligt

Versteeg  Naam vorige eigenaar

Vinkeveen  Dit land ligt in polder Vinkeveen

Vossestein  Naam vorige eigenaar

Nicoland  Het land ligt tegenover boerderij waar 
2 generaties Nico woonden

Nieuw land  Laatst gekochte weiland

Oude buitenste kamp  Het weiland lag vroeger 
het verste weg van de boerderij

Oude kerkenland  Weiland was eigendom van 
de kerk in Wilnis

Oude maaistuk  Moet eigenlijk “oude maisstuk” 
heten, omdat hier mais werd verbouwd 

Overkantje  Smal land tegenover boerderij

Plankenland  Zonder het hek te openen kon je 
met de fiets via een plank over de sloot

Schapenakker  Er lopen hier vaak schapen

Schurenkamp  Hier stond in de tijd van de turf-
winning een schuurtje om de turf te drogen

Stuk naast Joost  Weiland naast buurman Joost, 
de initiatiefnemer van het hekkenproject

Stuk van de Bijleveld  Land langs de Bijleveld

Stuk van de boom  Hier heeft zeker 40 jaar een 
eenzame knotwilg gestaan

Stuk voor Jaap  Weiland ligt precies tegenover 
buurman Jaap

’t Spant  Naam boerderij: er stonden vroeger 
mooie houten spanten in het weiland

Vierde kamp  4e weiland vanaf de boerderij

Zijstuk  Land naast de boerderij

Geerkade >> 8 hekken

Broekhuijse  De bedrijfsnaam

De lange slag  Lang weiland dat vroeger 
eigendom was van Joop Langeslag

Grote Kaaikamp  Weiland (kamp) langs de kade 
(de kaai). In dit geval de grootste van twee

Het Schapenkampje  In het voorjaar dartelen 
hier de lammetjes

Kleine Kaaikamp  Weiland (kamp) langs de kade 
(de kaai). In dit geval de kleinste van twee

Langs de Bijleveld  Percelen leiden naar water-
gang de Bijleveld 

Naast Jos  Weiland ligt naast buurman Jos

Weideveld  Bedrijfsnaam vorige eigenaar

Korenmolenweg >> 6 hekken 

Boogaard  Genoemd naar oud-burgemeester 
Dick Boogaard, die veel voor het gebied heeft 
gedaan

De Kleine Sniep  Sniep is een resterende 
snipper grond bij ontginning 

Loopland  Vroeger lag er een smal looppad 
tussen Portengen en Donkereind 

Plankenland  Zonder het hek te openen kon je 
met de fiets via een plank over de sloot

Van Wijngaarden  Van Wijngaarden heeft op dit 
land geboerd

Wetering  Naam verwijst naar de nabij gelegen 
(veld)wetering

Oudhuijzerweg >> 1 hek 

Bijleveldpad  De Bijleveld was vroeger een 
belangrijke vaarverbinding van de Rijn naar 
Amsterdam. Een jaagpad is een pad vanwaar 
boten werden voortgetrokken.

Oukoop >> 14 hekken 

Armenland  Het land was vroeger van de kerk 
in Vreeland: opbrengst ging naar de armen

Cornet  Naam van het brede water

De Witte Vliet  Naam van de maatschap

Het stierenkampje  Hier werd circa 60 jaar 
geleden de stier ‘s zomers aan de pen gezet 

Land van Ab  Naam vorige eigenaar

Naast Willem  Naam buurman

Nico  Naam van de vader van de eigenaar

Op ‘t spoor  U staat op de Bellolijn, oude spoor-
lijn Aalsmeer - Nieuwersluis - Loenen

Over ’t spoor  Voor de boer ligt dit weiland over 
’t spoor

Schrale Troost  Nieuwe natuur, schraal land

Stuk Verdriet  Dit is een erg nat weiland

Van Dam  Naam van de oorspronkelijke 
eigenaar van de boerderij

Van Eck  Naam oorspronkelijke eigenaar

W. Fokker  Naam oorspronkelijke eigenaar

Portengen >> 10 hekken

Armenland Hoeve  Naam boerderij

Armenland Ruwiel  Vroeger was dit land van de 
ambachtsheerlijkheid Ruwiel. Het grasgewas werd 
in het voorjaar geveild. De opbrengst was bestemd 
voor de "buitenarmen van Ruwiel". 

Brede kamp  Breed afgepaald stuk land

Hekken horen bij het landschap. Vroeger 
waren dat karakteristieke houten hekken 
met zijvleugels die ook wel wieken worden 
genoemd. Agrariër Joost Samsom nam het 
initiatief om landhekken in de omgeving 
nieuw leven in te blazen. Ontwerper René Knip 
ontwierp in 2012 een stoer hek met ruimte 
voor de naam van het land. Er staan nu ca. 150 
hekken langs dammen of inritten van  
agrariërs aan de doorgaande wegen in de 
Polder Groot Wilnis-Vinkeveen, een polder 
waarin gebiedspartijen samenwerken aan 
versterken landbouw, schoon water, beperken 
bodem daling, natuur en recreatie.

De damhekken zijn mede mogelijk gemaakt 
door provincie Utrecht, Johnson Wax, Stichting 
Ronde Venen Fonds en Rabobank Dichtbijfonds.

Donkereind >> 3 hekken 

Jacoba’s Weide  Land hoort bij Jacoba’s hoeve

Naast Barend  Land naast buurman Barend

Schapenland  Er lopen hier vaak schapen

Gagelweg >> 47 hekken

4e kamp over de weg  4e weiland ten opzichte 
van de boerderij aan de overkant

Barreveld  Naam vorige eigenaar

Begin van de wereld  Deze plek vormde een 
nieuw begin voor de familie

Bietenland  Hier zijn 30 jaar geleden als experi-
ment voederbieten geteeld

Bij Jenny  Oversteekplaats voor vee bij lieve 
buurvrouw Jenny

Bouwkamp  Werd vroeger gebruikt als 
"bouwland” voor diverse akkerbouwgewassen

Jaagpad Bijleveld  Bestaande wandelroute, 
verlengstuk van het Jaagpad 

Boskamp  Land met klein (geriefhout)bosje

Bredeweer  Weer is synoniem voor weiland

Buitenste kamp  Lag het verst van boerderij

De lange helft  Weiland heeft naast de greppel 
een korte en een lange helft 

De Oversteek  Oversteekplaats voor koeien

Dubbele weer  Vroeger twee percelen: 
Hooilandsweer en Weilandsweer. Nieuwe naam na 
demping van tussenliggende sloot 

Eerste kamp  Eerste land naast boerderij

Egypte  Niemand weet precies waarom, maar al 
sinds generaties heet dit weiland Egypte

Familieakker  Naam van een van de leg  akkers 
in Natuurreservaat Gagelgebied

Gagelstuk  Weiland naast de Gagel

Gagelzicht  Naam van de boerderij

Galgenland  Vroeger stond hier een afge-
storven boom met slechts één tak  

Haverstuk  Hier werd haver verbouwd

Hobbelland  Land was ongelijk door droogte 

Kerkenland  Was eigendom van kerk Wilnis

Korenland  Vroeger was hier een korenveld

Land van Wijne  Naam vorige eigenaar 

Luctor et Emergo  Zeeuwse spreuk “Ik worstel 
en kom boven” is de naam van het bedrijf

Molenstuk  50 jaar geleden stond hier een 
windmolentje om de sloot op peil te houden

Land van tante Mien  Tante kocht 3 ha land 
voor neef

Oosterommenland  Dit land is ruim 100 jaar in 
bezit van de familie Van Oosterom

Schapenveld  Hier liepen vroeger schapen

Smalle kamp  Smal afgepaald stuk land

Swiebertjeshof  Hier woonde ene Siebe, 
verbasterd tot Swiebertje

Vossestein  Boerderij en land waren oorspron-
kelijk van de familie Vossenstein

WGvO AvO JC  Initialen opvolglijn op deze boer-
derij. W.G. en A. van Oosterom, J. Cromwijk

Ter Aase Zuwe >> 15 hekken

Convenant  
Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen: samen 
werken aan een toekomstbestendig Groot 
Wilnis-Vinkeveen met schoon water, minder 
bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw 
en weidse recreatie. Door: agrariërs uit het 
gebied, LTO Noord, ANV de Utrechtse Venen, 
Staatbosbeheer, Natuur en Milieu Utrecht, 
gemeenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
de provincie Utrecht. 

De lange Zuwe  In de volksmond wordt de weg 
zo genoemd

Demmerik  Achter het hek ligt natuur reservaat 
Demmerik

Dwarszuwe  Zo heet dit gedeelte van de  
Ter Aase Zuwe in de volksmond

Grutto  In het voorjaar broeden hier veel 
Grutto’s en andere weidevogels

Knollenland  Hier loopt bijna altijd een paard

Korverland  Naam vorige eigenaar

3-Morgen  Morgen is oude oppervlaktemaat

Overkant  Land tegenover boerderij Rijnhof

Pinkenkampie  Hier lopen in de zomer altijd de 
jongste pinken

Rijnhof  Boerderij van de familie Van Rijn

Tureluur  In het voorjaar broeden hier veel 
Tureluurs en andere weidevogels

Waterland  Waterleiding Rijn Kennemerland 
loopt door dit weiland

Weideblik  Weids uitzicht over het land 

Zwanenland  Er zitten hier veel zwanen

Uitweg >> 3 hekken 

De ringvaart  Land ligt aan de ringvaart van de 
polder Groot-Mijdrecht

Maanland  Eigendom familie Van Maanen

Schans  De kruising Demmerik/Donkereind/
Zuwe was vanaf 1673 een schans in de Oude 
Hollandse Waterlinie. Buurt heet nog steeds zo

Veenkade >> 5 hekken 

De Grote Sniep  Informatieplaats, paviljoen en 
uitkijktoren over Groot Wilnis-Vinkeveen 

Het Veenhek  Toegangshek aan Veenkade

In de Kaai  Weiland langs de Veenkade dat in 
de volksmond “in de Kaai” wordt genoemd

Klein Veld  Hier woonde de familie Kleinveld

’t Geboetje  Oude melkschuur fam. Van Ginkel

Wilnisse Zuwe >> 2 hekken

Anderhalf morgen  Een morgen is een ouder-
wetse oppervlaktemaat

De Zuwe  Weiland ligt naast Wilnisse Zuwe
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