Historische geografie van Onnen en Haren
In de Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, orgaan van het
Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, uitgegeven door de toenmalige
Stichting Sasland, zijn in 1973 en 1975 twee artikelen gepubliceerd over de historische geografie
van delen van de gemeente Haren. Beide artikelen zijn geschreven door de heer G. Smit, verbonden
aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. De vermelding van de
toponiemen in de publicaties is gebaseerd op onderzoek van met name de heer J. Wieringa,
verbonden aan de afdeling naamkunde van het genoemde Nedersaksisch Instituut.
In de 25e jaargang 1973, nr 2, een artikel over de historische geografie van Onnen en in de 27e
jaargang 1975, nr 2, een artikel over de historische geografie van Haren. Bij dit laatste artikel
behoren een drietal losse kaarten: toponymenkaart, hoogtekaart en bodemkundige overzichtskaart.
De kaarten van Onnen zijn opgenomen in het artikel zelf. De beide artikelen en de drie kaarten zijn
als bijlage in pdf formaat bijgevoegd.
De publicaties hebben veel invloed gehad op de straatnaamgeving in Haren. Zie hiervoor het
onderstaande deel in de Harener Historische Reeks.
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Voorbeelden van straatnamen vernoemd naar toponiemen:
Haren: Boermatjes, Boskamp, Bosland, Bronlanden, Cantersveen, Etmat, Harstkampen, Helmatten,
Hemelrijk, Hoogveld, Kooisingel, Olde Kooi, Laagveld, Mikkenkamp, Niggestart, Ossewei,
Rollematen, Sparkampen, Steenkamp, Tussenkoelen, Tussenziel, Viermat, Witveen, Het Nijland
Onnen:Elshof, Kleine Kamp
Na de verschijning van de aanvulling in 2005 zijn nog de volgende straatnamen vernoemd naar
toponiemen:
2005: Waardeel (Glimen) en Distelhof (Oosterhaar II);
2010: Avemoerscampe, De Blovenne, De Thien, De Wolt, Escampe en Sijgerscampe (HarenNoord);
2011: Rollematen (bij Hoornschedijk).
De straatnamen in de Harener Holt, zoals Hoogkamp, Tegenhoeskamp, Ijzerhof, Zuiderkampen,
Eertouw, Eenkoorn, Essenlande, Hovinge en Oldenborg zijn wel gebaseerd op historische
begrippen, maar niet op specifieke toponiemen.

