H
ha -> hebben
haacht
(zn)
[haacht] [ɦa:xt]
= (boerenterm) trekketting tussen paard en
wagen of paard en getuig, zie: gespan
haai
(zn) vr. (de)
[haai] [ɦaːj]
= hei
Vroeger was het hele buitengebied ten westen van Vlijmen heidegebied. Het werd al in
de 17de eeuw ontgonnen tot korenland (rogge). Rond ca. 1650 was de ontginning al klaar
maar toch bleef men daarna nog altijd over de
haai spreken. Op een kaart uit 1747 wordt het
gebied aangegeven met Haai, op latere
kaarten met Heide. Het hele heidegebied in
Vlijmen was hoger gelegen dan (de polder
van) het Ven, welke laatste op 2 m NAP ligt.
Bij haai wordt het voorzetsel op gebruikt: Op
de haai. = Op de hei.
Gèèlen haai. (419) = Gele brem, struik die op
de Heidijk groeit. zie: brem II bet. 1
Ge kunt ’t beste ’n koei van de klaai hebben en
’n vrouw van de haai. = Je kunt het best een
koe van de klei hebben (goedgevoed) en een
vrouw van de hei (gewend om met schaarste
om te gaan).
Wij lagen hier vroeger ók op de haai, op de
Kogelvanger. (p) = Wij hadden hier vroeger
ook land op de hei, op de Kogelvanger (veldnaam eind Rademakersteeg/Heidijk (V).
De Vlijmense haai bestond uit 3 stukken:
De hóge haai. = De hoge heide (ca. 4 m. NAP),
veldnaam voor ’t zuidelijk heidegebied (ten
noorden van de Heidijk en ten zuiden van de
lijn Heisteeg/ deel Nassau Dwarsstraat/ deel
Vlaamse Hoeve/ Heistraat/ Torenstraat).
De middelhaai. = De middelheide (ca. 3½ m.
NAP), veldnaam voor ’t middelste heidegebied
(ten oosten van de voormalige Konijnenberg,

ten noorden van de lijn Heisteeg/ deel Nassau
Dwarsstraat en ten zuiden van de voormalige
lijn Heupad/ Pruik). zie: Heupad, Pruik
De laoge haai. = De lage heide (ca. 3 m. NAP),
veldnaam voor ’t noordelijke heide gebied (ten
zuiden van de Wolput, ten westen van de Korte Heistraat en ten noorden van de voormalige
lijn Heupad/ Pruik/ deel Nassaudwarsstraat/
deel Vlaamse Hoeve).
We kennen nog steeds vele namen in en rond
Vlijmen met hei in hun naam, zoals: Haaidèèk
= Heidijk, Haaistéég = Heisteeg, Haaistraot =
Heistraat, Korte Haaistraot = Korte Heistraat,
Ook de verschillende heideveldnamen klinken
nog steeds door: sportpark de Hoge Heide, het
Vlijmense wijkje de Lage Heide en Marie van
de Middelhaai = lett: Marie van de Middelhei.

Kaart Vlijmen, 1900, detail
Op de Haarsteeg was geen sprake van haai
maar in Nieuwkuijk wel. Ten oosten van
Nieuwkuijk lag:
De nieuwe haai = De nieuwe heide, veldnaam
voor het gebied tussen Konijnenberg, Peperstraat (nu Badweg) en Heidijk.
De Peperstraat is van oudsher de grens Vlijmen/Nieuwkuijk, maar ook de grens Holland/
Brabant.
Ten westen van Nieuwkuijk lag ook een heidegebied: tussen de Koesteeg (N) en het voorma
lige gehucht Hulten (Dr)/nu grofweg Lipsstraat

Kaart Drunen, 1866, detail Kuijper

