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In de Streekkrant van 21 mei 2014 verscheen volgend artikel:  

 

 
Zie ook : http://www.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-6-340.html  

 
Dr. fil. Paul Kempeneers vermeldt hier de termen ‘dries’ en ‘broek’. Ook in Meensel en in Kiezegem worden 
zo’n gelijkaardige plaatsnamen op oude en recente kadasterplannen.  
 
 
In zijn boek ‘Oude Woorden’: dries: 1. Een minder goede weide, waarop schapen werden gezet maar geen 
koeien.  2. Op sommige plaatsen een driehoekig dorpspleintje.  
 
 
Op de kaart van Popp (ca 1860) wordt in Meensel een plaats ‘De Driesschen’ vermeld. 
 

 
 

Creftelbosstraat, toen Creftelbosch straetje 
 
Wersbeekstraat 
 
Statiestraat, toen Nieuw Straet 

http://www.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-6-340.html
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Maar Paul Kempeneers verduidelijkt : “…In 1470 grensde een stuk land en beemd aan "Henrick vander 
Eelst bempt” geheeten den driesch". Dries betekent hier zeker een schrale weide. Pas veel later, na 1800, 
vinden we de namen Driesen en Drieskens: 1824 De Driesschen (op de kaart van Boonaerts), 1845 het land 
gezegd: Driesschen (in de Atlas der Buurtwegen, aan de Schepensweideweg, omgeving C 240). Ook als 
verkleinwoord:1847 Drieskens te Meensel, 1918 ter plaats genaamd Drieskens. Naar deze Driesen / 
Drieskens werd in 1877 ook de Drieskensbeek genoemd.  
Mogelijk verwijst de plaatsnaam Driesen hier naar een persoonsnaam….” 
 
Verder in zijn boek ‘Oude Woorden’: broeck: 1. malse, vochtige wiede langs een waterloop. 2. Moerasbos.  
 
In Meensel en in Kiezegem wordt er ook verwezen naar het ‘broek’..  zijnde twee lager gelegen gebieden. 
 
                                                      Meensel:  Broekstraetje    en    Lapsbroukstraetje 
 

 
 
    Keelstraetje, nu Keelstraat                                                                     Binkomsche baen, nu Binkomstraat 
 
 

 
 
Commershaege weg , nu Walebroekstraat   -   Wolve straet, nu Tieltsestraat   -   St-Pieterskerk, Kiezegem 
 
Paul Kempeneers: “…Wollebrouck is een vervorming. Hiervoor moet je oudere vormen opzoeken. In 1821 
vond ik Waelenbroeck. Dit betekent niet "weiland van de Walen". Vergelijk met de oudere attestaties: 1530 
int baerlebroeck, en 1748 het Baele broeck. De vorm baerle kunnen we verbinden met 1440 de goede van 
barle. Baarle is een plaatsnaam, die overging op een persoonsnaam. Het Wollebroek was dus oorspronkelijk 
het Baarlebroek….” 


