De 2.500 plaatsnamen van Koersel
beschreven in boek
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De drie auteurs: Vic Mennen, Willy Vanlook en Joël Burny.
KOERSEL - In een goed gevulde zaal Onder Ons stelde Natuurpunt Beringen zaterdag het
cultuurhistorisch boek ‘Koersel, van Neusenberg tot Spiekelspade’ voor.
Het boek ‘Koersel, van Neusenberg tot Spiekelspade’ is een turf geworden van ruim 500
bladzijden met 2.500 plaatsnamen, alleen voor Koersel. Auteurs zijn Willy Vanlook, de
vroegere beheerder van het Vlaams Bezoekerscentrum De Watersnip, naamkundige dr. Vic
Mennen en landschapshistoricus Joël Burny. Zij doken jarenlang in het rijke Koerselse
bronnenmateriaal - documenten beschikbaar vanaf de twaalfde eeuw - en diepten een hoop
historische kaarten op. Het nauwkeurig uitpluizen ervan leverde een schat aan informatie op
over de oorsprong en de betekenis van plaatsnamen in Koersel en de oude gehuchten Stal en
Vurten.
‘In de archieven stond dikwijls nog meer interessante informatie’, zegt Willy Vanlook. ‘Ging
het om een hooiland, een dennenbos, een stuk heide? Duizenden namen hebben onze
voorouders gebruikt voor het benoemen van gebouwen, eigendommen, opvallende
landschapselementen. Allemaal hebben ze een betekenis. Spiekelspade, een groot
landbouwdomein tussen Koersel en Hechtel, werd in de twaalfde eeuw een leen van de abdij
van Averbode. Er bestond een hechte band tussen Averbode en Koersel: de abt stelde niet
alleen de pastoors aan, maar had er ook talrijke bezittingen.’

In het boek krijg je uitleg over plaatsnamen als Quanonne, Vurtense Schans, Pekpot...
‘Neusenberg was één van de vele bergnamen in Koersel, naast de Pikkelberg, de
Bekelerenberg, de Galgenberg en de... Zeikberg. De Neusenberg was een duin in de heide, die
als grenspunt diende met Beverlo en Paal. Of de benamingen van vijvers: eeuwenlang werd in
de talrijke vijvers in Koersel en Stal vis gekweekt zoals in de Lemmenswijers of het
Hespenvijvertje. Ook vroeger konden eigendomsrechten daarbij problemen opleveren zoals
de dikke procesbundels bewijzen: grensbetwistingen met Hechtel waren schering en inslag.’

