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Het gigantisch aantal Nederlandse woorden voor "water"
Varianten en preciseringen van water vanwege Nederlandse omstandigheden

Toelichting met wat bekende voorbeelden: (tevens eerste afbakening: wat voor "water")
- grootte: goot, greppel, sloot, kanaal, monding 
- constructie: aquaduct, duiker, spui, koevering, heul
- aanlegdoel: singel, wetering, gracht, riool
- grensfunctie: ree, mark, schelde, gat, schie
- gebruik: havenwater, laag, vijver, kolk, boezem
- verbinding: arm, inham, dood, hank, lagune
- soort bron: spreng, wel , rell, put
- net iets meer dan locale verschillen: balg, gantel, mui, priel, rijt

Wat duikt wel op maar telt niet mee: (forse beperking: ruim 350 "water" níet meegeteld)
- oud Nederlands, zoals ij, vlaarding
- landzijde overheerst: bedding, overlaat, kaag
- beweging van het water: draaikolk, vloedgolf
- is meer de houder: vat, wees
- functie van het water zelf: effluent, beet
- vloeistofsamenstelling: brijn, zoetwater, ijs
- allerlei triviale samenstellingen: -water, molen-

Allerlei andere arbitraire keuzes: (nu wél meegenomen: ruim 250 stammen)
- alleen woordstam bij varianten 
- spellingen, bijvoorbeeld wel zes voor wiel, hebben soms ook betekenisverschillen
- Nederlands woord maar komt niet voor: pingo, geiser
- nieuw (technisch) gebruik: aquifer, levada, wadi
- hydroniemen: vakonderscheid tussen b.v. stortbeek, goot en rinsel
- gebruik: vijver, korfstal, laag
- samenstellingen: de paar bij water, molen, sloot, beek
- synoniemen: wat is (niet) geheel overlappend in hedendaags Nederlands

De afdruk is uittreksel van het spreadsheet, zonder bijvoorbeeld:
- kolom herkomst//beschrijving(en): NWT, vDale, e.d. 
- verwante en afgekeurde woorden
- keuzecriteria
- lijsten worden verder gesorteerd, gaan niet alleen maar woorden af



Woord(stam) Spellingen Betekenis(sen)
aa Eigenlijk water in het algemeen, doch thans alleen in gebruik in de beteekenis van rivier in eenige samengestelde eigenn., als Breda, Gouda, Ameide, Ter Apel; en op zich zelf staande als benaming van een aantal kleinere rivieren.
achterwaterloop Duiker, die het water, dat opgemalen moet worden, naar het waterwerktuig aanvoert. 
adit horizontaal water (afwatering)
afwatering natuurlijke afloop van hinderlijk of overtollig water
ant wijd water waar geschut kan worden
aquaduct 1) gemetseld kanaal voor drinkwater

2) overvoering van een water door brugbak
aquifer aquafer

aquafier
(anglicisme?) water in ondergrondse laag

arm deel van een rivier of monding ontstaan door splitsing van de stroom
baai inham van de zee, zeeboezem
balg geul in waddenzee
bassin open kom, bijvoorbeeld van een haven
bedding De plaats waarop iemand ”gebed” wordt, legerstede, bed. Thans verouderd, behalve gewestelijk, b.v. in Zuid-Nederland, waar bedding evenals beddelijk gebruikt wordt voor alles wat te zamen tot een bed behoort.
beek 1) smal stromend water dat overal doorwaadbaar is 

2) natuurlijke waterloop buiten kleigebied
bekken 1) alles waar de waterafvoer van een rivier plaatsvindt 

2) accumulatieplaats in een proces met water, bijvoorbeeld bezinken
bijt In 't algemeen wordt bijt gezegd voor eene opening die in het ijs gehakt wordt; doch vroeger in minder beperkte opvatting dan nu.
bijwater Een waterloop die in een anderen grooteren uitmondt.
binnenwater Een water binnen in het land, in tegenstelling met de zee.
bobbel Bobbel, waterblaas, ook plaats, waar het water uit den grond borrelt; ook van eene fontein, dus waterstraal.
boezem 1) diep ingaand water of bocht van de zee met meerdere rivieren 

2) verzamelwater waarop alle plassen, sloten, etc, uitslaan
boor kronkelende waterloop
born 1) Bron, bronwel, fontein, ook de op eene bron gemaakte vergaderbak, put. In deze bet. bijna altijd ml., nooit onz.
borngang Waterloop, watergang, of watersteeg (een steeg waardoor water kan worden aangebracht)?
bornweg Een weg, waarlangs water wordt aangevoerd (?).
bovenbeek De hooger liggende beek, waaruit het water, dat een molen drijft, op het rad valt; in tegenstelling van de Onderbeek. 
braak kolk door doorbraak, wiel
broek 1) moerassig land 2) laag groen dat 's winters onderloopt 3) poel
bron born

borne
1) uit de bodem tredend water 
2) begin van een rivier of beek 
3) put naar grondwater

bronader Eig.: Nauwe doorgang in de aardkorst, waaruit het water opwelt dat strekt om bronnen en putten te voeden; derhalve hetzelfde als Ader, II, 1, a). Doch meestal niet zoo scherp onderscheiden van Bron en hiermede, in de bet. 1), gelijkgesteld.
buitenlek Buitenste der lekken, waarin het water vóór de kust verdeeld wordt
cister(ne) 1) afvoer van regenwater binnenzijde wal 

2) waterput
conduit conduut 1) Ieder middel om de eene of andere vloeistof ergens heen te geleiden, dus zoowel kanaal, waterleiding, eene pijp of buis, waardoor eene vloeistof loopt, als afvoerbuis en dgl. Vooral van water. Vgl. De Bo 207 op conduit. Kil. konduyt, alveus, canalis, aq
cunette 1) sleuf of bijt in vestinggracht 

2) kleine sleuf
deel
delf delve

dulf
dulve

gegraven waterloop, sloot

diep hoofd- 1) grondeloos water 
2) vaarwater of geul tussen wadden of banken 
3 (noord-nederland) kanaal

dobbe 1) veenkuil, gegraven poel 
2) wel

doel 1) poel
2) scheidende greppel

dok Gegraven, met sluisdeuren van overig water gescheiden kom, waarin men schepen opneemt om ze herstellingen te doen ondergaan of op te leggen.
dood niet verder lopend water
dove doodlopende sloot
drain ondergrondse afvoer van (in)lekwater
drecht 1) bevaarbaar water 

2) zie trecht
duiker kunstmatige waterloop onder iets door
dwarswetering Eene wetering die een ander water kruist, dwarswetering.
ee Water.
eem natuurlijke waterloop
eind niet verder lopend water
engespreng Dat gedeelte van een polder, waar bij hoog water het kwelwater staat?
engte 1) nauwe doorgang 

2) monding van een kreek
fontein 1) Eig. een bnw. Tot eene bron (lat. fons) behoorende. — Vooral als znw. gebruikt, door weglating van water (mlat. aqua fontana). Bronwater, welwater; schoon, helder, zoet, drinkbaar water in het alg. Vandaar dat men in 't mnl. kan zeggen fonteine nemen va
gang watergang Gang, loop, doorstrooming van het water (in een rivier e.d.); stroom. W.g.
gantel getijdengeul

gat watergat

1) open vaarwater tussen kusten of banken op zee
2) deel van een vaarwater dat de grens vormt van een stadsgebied, waar men de stad formeel 
binnengaat resp. verlaat.



geiser geizer 1) periodiek uitbarstend water 
2) bedding die na regen ineens rivier wordt

geul afvoer- 1) smal en meestal diep water, nauwe doorvaart, smal stromend gedeelte 2) smal afvoerkanaal
gewaad gewad Doorwaadbare plaats, ondiepte, eene voor schepen gevaarlijke plaats, misschien ook gevaarlijk vaarwater of water in het algemeen.
golf ruime baai of zeeboezem
goor gore 1) moddersloot 2) moeras
goort gootwater  Water uit de straatgoot, uit den gootsteen; spoelwater.

goot watergoot
1) watervloed, stortvloed van water; overstrooming (oud - bijbels taalgebruik)
2) klein afvoerkanaal

gorgoel Kanaal, afleidbuis voor water, goot. Vgl. harpoen, groote haak; balcon, uitstekende balk; calkoen (mnl.), paardehoef (van lat. calx).
goring waterpoel
gotier gotiere Goot, afvoerkanaal voor water.
gouw gouwe 1) weg langs een wetering of sloot

2 plaatselijk) wetering of sloot zelf
graaf graven
gracht watergracht Gegraven waterloop; gracht; sloot; kanaal.

gracht
graft
grave Iets dat gegraven is, in verschillende bijzondere toepassingen, oorspronkelijk rond stad of vesting.

grebbe grubbe
greb

holle, verzonken waterweg

grep grippe
grip
grub

smalle droge sloot, open goot

greppel ondiepe uitgraving tot afvoer van water in landerijen
griffe grift 1) gegraven water 

2) diverse rivierloopjes
groeve groef klein gegraven water
hals lange vernauwing tussen andere wateren
ham(mer) meander, rivierbocht
hank ank 1) doodlopende rivierarm, kreek

2) zie wiel 
haven als ligplaats geschikt waterbekken
helle hel

hol
poel, laagte met water

heul hole 1) opening in een dijk 
2) smaller gedeelte van rivier of beek 
3) overdekte of ondergrondse waterdoorlaat;
4) afsluitbare overdekte waterdoorlaat

inham in land springend deel van een brede rivier of groot water
inlaag zie wiel/etc
kamer watergebied tussen sluizen kanaal
kanaal afvoerkanaal Een kanaal, hetzij gegraven waterleiding, hetzij goot, buis of pijp, dienende om water of andere vloeistof te laten afloopen.
kanaal 1) smalle natuurlijke verbinding tussen grotere wateren 

2) kunstmatige rechte waterweg
keel waterkeel Zeeëngte. Het woord is op dezelfde wijze van het menschelijke lichaam op het water overgedragen als b.v. zeeboezem en zeearm. Teuth. waterkele, faux; waterkelen ind uytvloete in dat mere, fauces.
kel kelle kleine kunstmatige waterloop, veelal voor waterrad
kijl kiel 1) wigvormige greppel 

2) dieper deel greppel voor verzamelen van water
kil kille

kill
1) waterdiepte, geul tussen banken (=priel?) 
2) bed van de rivier 
3) kleine rivier, zie kreek 
4) trog

koevering duiker bij molen, waterkruising
kolk colc 1) waterafgrond, grenzeloze diepte 

2) waterput 
3) uitwatering tussen molens 
4) oude overstroming, wieling

kom binnenste gedeelte van een haven
korfstal corfstal Aalstal, eene door rijswerk afgesloten plaats in het water, voor aal- en palingvangst bestemd. Vgl. Ndl. Wdb. op aalstal.
kous licht komvorminge verbreding voor een sluis
kreek 1) klein, smal, veelal stilstaand, niet gegraven water 

2) oude overstroming 
3) kleine rivier, inham van de zee
4) elleboogvorminge vliet

kwelm quelm Water dat zich onder of in den grond bevindt, grondwater; ook: grond die grondwater bevat, drassige grond. In Z.-Nederl.
laag lage waterplek waar schepen kunnen liggen voor materiaalwinning, met name dijkmateriaal
laak leke

lake
leek
thurlede?

1) natuurlijke afwatering in moerassig terrein
2) afwateringsgracht 
3) turfvaart 
4) grenswater 
5) veenriviertje 
6) leek= zie beekje
7) poel, plas, meer



lagune door landtong van zee gescheiden ondiep water
lede waterlede

liede
leede

Gegraven of vergrapen waterloop. Afvoerkanaal, afwateringsloot, een middel om water af te leiden. Voc. Cop. een waterleye, aquilicium. Teuth. eyn waterleyde of waterganck, fistula (buis; vgl. waterconduut); waterleyde, aquagium, aqueductus; waterleyde, col

leigraaf leidegrave Gegraven vaart of kanaal, aanvoerkanaal, waterleiding. Eig. gracht, tot aanvoer (voeren = leiden) van water gegraven. Vgl. het volg. Art. Nog heden is de geslachtsnaam Leygraaf bekend (bij Winkler niet vermeld).
lek leek 1) beekje 

2) zie laak
levada irrigatiekanaal voor verspreiding regenwater
leye zie beek
loo 1) kil 

2) kreek
loop waterloop elk van omgeving onderscheiden gebied met H2O?
loos lode afwatering, waterloop voor afvalwater
lozing waterlozing Waterloozing, afwatering, afvoer van water. Vgl. waterganc en waterloop.
luide bevaarbare waterloop
maar mare 1) Afvoerkanaal, gracht, wetering (?).
man 1) poel 

2) overgebleven water van overstroming
mare maar

mare
mera
maer

kratervormige niet-vulkanische, verzakking, meestal meertje (oud -= waterloop)

mark marke grensrivier
meer watermeer Meer, waterplas, eene plas van stilstaand water, binnenwater van enige omvang, zoetwaterbekken (oud: zee)
modder slijkbeek
moeras drassig gebied zonder duidelijke afwatering
molenbeek De beek of het kanaal, welker water een molenrad in beweging brengt, molenbeek. Het woord is tot heden in het Mnl. niet gevonden, doch moet er bestaan hebben ook blijkens den naam (Molenbeke) van een buitengoed bij Arnhem, en van eene gemeente in Zuid-Nede
molenvliet voorloop of achterloop bij watermolen
mond monding

uitmonding
mude plaats waar een rivier, kanaal, buis of weg op een grooter water e.d. uitkomt; monding.

mos 1) Poel, moeras, moerassige grond.
mui diepte dwars op (zee)banken
nat net het wijde water
nauw zee-engte, straat
nederwater Poel, meer, eig. laag gelegen water.
neer 1) draaikolk

2) gat in stroomgat 
noed neude geul, waterloop
oghen oghe stroomgat tussen duinen
onderbeek De lager liggende beek, waarin het water, dat een molen drijft, nederstort; in tegenstelling van de Bovenbeek. 
onderwater In de waterbouwkunde. Water dat naar eene hooger gelegen plaats moet opgebracht worden. 
overvloed overvloeiing of óverstroomen van water, overstrooming, watervloed. Kil. overvloed, opwater, inundatio maris, alluvio.
pand vaarweg tussen sluizen
pas nauwe doortocht van zeewater
pet Een gedekte put of wel, waaruit men door middel van een pomp het water ophaalt, hetzij om te dienen tot huiselijk gebruik, of om het vee te drenken.
pet(gat) veelal langwerpige plas na weghalen veenaarde
pijp afvoerpijp Pijp of buis, dienende om water of andere vloeistof te laten afloopen. Ongeveer hetzelfde als Afvloeipijp (zie ald.), doch in ruimer toepassing.
pingo door ijswerking ontstaan meertje
piscine Vijver, waterkom; inzonderheid in toepassing op de in den bijbel vermelde baden te Jerusalem. In de vulgaat piscina. Het gr. 
pit Een gedekte put of wel, waaruit men door middel van een pomp of met een emmer het water ophaalt, hetzij om te dienen tot huiselijk gebruik of om het vee te drenken.
plas plasch

palus
1) kuil gevuld met regenwater 
2) ondiep meertje 
3) grote watervlakte

plomp 1) poel, stilstaand water, gracht, moeras
2) water wanneer men er wat inkiepert

poel 1) Poel, moeras, een plas van stilstaand water. Voc. Cop. een poel, lacus; een poel van watere, lacuna; Teuth. adel, sump, poil, cenum (slijk, slik, modder). Kil. poel, palus, lacuna, stagnum, eluvies, vorago. Plant. eenen poel, un lac ou estang, lacuna, s
pomp duiker, ondergrondse waterafvoer
pooi  Water (Boevent.)
priel 1) geul in waddengebied 

2) nauwe doorvaart tussen zeebanken
pul poel klein ondiep stilstaand water
put pit 1) kokervormige diepte met water

2) gegraven waterkom met enige diepte
3) gemetselde vergaarbak voor water

raai greppel in hoogveen
rak raak

rek
reek

recht stuk van een rivier

ree 1) gracht als grensscheiding 
2) greppel, afwateringsslootje als drainage

reef 1) oeverkant waar golven uitlopen
2) strandrif



reep strook (land?), kan een rechte en een gebogen lijn vormen lat. circulus
regenbeek In oudere wdb. die blijkbaar alle op KIL. teruggaan: stortregen, -vloed enz.
rei rui 1) waterloop, stadsgracht 

2) open riool? 
3) zie ree

rel ril
rul
rell

1) geul, kleine waterloop, spleet 
2) duinbron? 
3) uitwatering in zee inclusief buitendijkse geul ?

riet 1) kleine waterloop 
2) geul in buitendijkse gronden

rijt 1) uitwatering in zee inclusief buitendijkse geul
2) belemmerd stroomgebied (van zee?)
3) binnendijks water in zeekleinlanden bij zee

rinsel Het gedeelte van een watermolen waarlangs het water naar beneden loopt.
riool riole Kanaal, gracht, de eene of andere uitwatering of een middel lot afvoer van water. Thans is het woord geworden een term voor “een overdekte buis (vgl. conduut) tot afvoer van vuil water en andere vuiligheden”. Kil. rioole, rivus, rivulus, canalis, alveus, f
rit reet
rivier revier 1) natuurlijke waterloop ontstaan uit meerdere beken 

2) grote, gedeeltelijk natuurlijke, zoetwaterloop
rotte Hetzelfde als Ro(o)te, root (zie ROOT (I))). Root (in de bet. 2): het water (de put, de poel, de vijver, de sloot, de gracht, de vaart enz.) waarin vlas of hennep te rotten of te roten ligt.
sas water tussen sluizen of sluisdeuren
schal(de) schelde

schild
school

1) ondiep water 
2) ondiepe vaargeul
3) water als scheiding

schep Plaats waar men water gaat scheppen, ook eene opzettelijk met trappen daarvoor aangebrachte gelegenheid in eene stadsgracht, stoep.
schie scheidend water
schut afgedamd water
sifon met water gevulde gang in grottenstelsel
sig zeeg (!)

suze
1) druppelende waterstroom 
2) zie sipe

sik sic
siek
ziek

kleine waterstroom in moerasgebied

singel stadssingel Het water, de gracht om de stad. Verg. STADSGRACHT, 1).
sipe traag stromend slootje
slant 1) afgrond 

2) kolk, poel
sleek Eene stille, effene plek (“slecht water”) in zee. Vgl. het znw. slecht, verklw. slechtje, voor “de kleine steentjes, het geëffende deel van den weg” (fri.; Boekenoogen 931).
slenk slenke 1) geul in strand of schor 

2) kom in hoogveen, water in laagte 
3) plas in een weg 
4) zie poel

slinge kronkelende beek
sloot slat Gegraven lang en smal water dat tot afscheiding of voor afwatering dient; vervolgens ook in toepassing op elk lang en smal gegraven water, ongeacht de bestemming.
sluis sluse Sluis; iedere waterkeering, niet uitsluitend eene met deuren; ook het daardoor tegengehouden water. Teuth. sluyse, catharacta; waterschutte, sluyse, catharacta. Kil. sluyse, j. spuye, cataracta, emissarium, obex aquarius, comma vulgo slusa; ook sluyse, aqu
sluistocht sluissloot

sluisvliet
Sluistocht, sloot of vaart die het water voert naar eene uitwateringssluis. Vgl. Beekman 1490.

sol slijkige poel
sop sop, zie zee
spreng sprong

spring(kop)
1) oorsprong van een beek 
2) verzamelkanaal in zandgrond 
3) kunstmatige beek of bron vanuit grondwater

springbron Bron, eene plaats waar het water uit den grond welt of (ont)springt oorsprong. Vgl. Sp. III7, 46, 33 bij springen, B, 1). Voc. Cop. sprincborre, scatebra (ald. ook “opspringhinghe scatebra” en “wal, scatebra”). Kil. sprinckborne, vet. scatebra, scaturigo.
sprink sprinc Springader, bron. Teuth. born, sprync, fonteyn, fons; qwick, sprynck, fons, fonticulus, scaturies (ald. qwycken hetz. als qwellen). Kil. sprinck, spronck, origo, scaturigo, scatebra; angl. spring; sprinck, springh, springhende water, aqua saliens, fons sal
spui spoye 1) afsluitbare waterkering, ook sluiskolk vooral schutsluis

2) boezem
spuigat Gat waardoor een spui loopt. Verg. bij Spuitgat de bet. 2°.
stelle 1) kreek

2) stilstaand water met kolken.
stortbeek afwatering waarbij een scherp gedefinieerd tempo en watervorm (golfsnelheid) overschreden worden
straat zee-engte
strang streng oude rivierloop of -arm
stroom door oevers of banken begrensd water dat langs natuurlijke weg vloeit
stuw opgehoopt water bij een barriére
suatie Wegvloeiing, afvoer, van een vloeistof, in 't bijzonder van water. Voornamelijk in Zeel. en W.-Vlaand. gebruikelijk.
swalm swel

swaluwe
zwalm
zwaluwe

kolk, gezwollen water



swet swet
swelt
switte
zwat
zweth
zwad

grenssloot

swin zwin kreek, geul in buitendijkse grond
tocht toch

toghe
1) Trek
2) Kil

tocht watertocht
togt

1) poldersloot
2) kunstmatig afvoerwater, breede sloot waardoor het water trekt (zie tien), hetzij natuurlijk, hetzij dor 
werking van een molen of sluis
3) waterleiding

toevlot Het toevloeien of toestroomen van water; ook toestroomend water.
torrent Stroomend water, stroom; ook beek.
trecht tricht doorwaadbaar gedeelte van een rivier
trekgat zie petgat
trens gegraven watergang
trog troch 1) langwerpige bak of water  

2) grote langgerekte bodemdaling onder water
tweestroom Plaats waar de stroom in een water verdeeld wordt, zich in tweeën splitst; bep. zandbank.
twisk trens?
uitbrank utebranke Vertakking, zijtak van een water.
uitloop 1) Sprank, een uit eene bron ontspruitend water, rivier.
uitvloot utevlote 1) Een uit eene bron uitstroomend water, waterloop. Teuth. uyt eynre fonteynen en uytvloet (d. i. uytvloot) to leyden, dirivare; van eynre fonteynen vele uytvloote to maken, derivare. — Ook naar het schijnt in de bet. uit den grond stroomend of opborrelend
uitzijl utesijl Een zijl of uitwateringssluis, water brengende op het buitenwater, nl. op de zee of de groote rivieren (Beekman 1587). Zie ook buitensluis (Ndl. Wdb. 31, 1851). Vgl. sijl en de daar aangehaalde bladzijden uit Beekman en Molema.
vaarsloot Bevaarbare sloot, sloot bestemd voor het verkeer te water
vaart
ven klein meertje, door uitvening ontstane plas
vendunnia bosbeek
verlaat verloop? (water in) schutsluisje, weg voor het afvoeren van water
vijver vivere 1) klein natuurlijk of kunstmatig ontstaan waterbekken voor tuin

2) waterbekken voor vis (teelt)
vlaak vlake 1) Vlakte, bepaaldelijk zeevlak, de uitgestrekte zee.
vlaarding
vlaas stilstaand water in bos of hei
vlak vlake 1) watervlakte 

2) ondiepte met vlakke bodem
vleet vleeth rivier
vletsloot
vliet flet 1) stromend water van beperkte omvang 

2) kreek, inham 
3) (oud) waterloop in getijdengebied

vloed vloet 1) Vloed, stroom, het vloeien of stroomen van water. Teuth. vloit des waters, inundatio, fluctuatio (kan ook als “watervloed” bedoeld zijn; zie bij 6). Kil. vloed, fluxus, fluxio, profluvium.
voord vort

voorde
1) Ondiepte, doorwaadbare plaats; plaats waar men door een water kan gaan (vgl. lat. vadum naast “vadere”). Kil. voord vetus j. vaert, alveus et vadum. Teuth. voirt dair men aever wandelt, vadum, braceum (op methodus o. a. “vadum”, ook “brevis via”), brevi

voorhaard (Waterb.) Voorste gedeelte van den waterloop waarin het water opgestuwd wordt (bij molens die door water gedreven worden).
voorwaterloop Gangvormige ruimte met gemetselde, opstaande muren waartusschen bij een watermolen het door het scheprad opgemalen water wordt afgevoerd (tgov. achterwaterloop). Voor meer aanh. zie men nog Dl. XXII¹, 1435, waar het woord als samenst. van voor (II) al ter 
vote 1) drinkplaats van dieren 

2) gegraven waterput

waal

wael
whaal
wale
weel

1) poel, plas
2 (oud) Peillooze diepte van water; kolk
3) diepe plas
4) zie wiel

wachtheul Een heul (zie hole) waardoor het water uit de “wachtsloot” (z. ald.) van een molen op een of ander boezemwater komt (Beekman 1725; zie een voorbeeld van 1473 ald.).
wachtsloot Waterleiding tusschen een watermolen en een boezemwater, het verlengde, van den voorwaterloop, rechtstreeks het opgemalen water ontvangende (Beekman 1725; zie een voorbeeld van 1473 ald.).
wad wadden 1) ondiepte, doorwaadbaar gedeelte 

2) buitendijks zeegebied dat bij eb droogvalt
wade poel, ondiep water
wade waai 1) ondiep water

2) poel, stilstaand water. Teuth. waide, mare, lacus; eyne waide off watermere off eyn sump die alreley 
tovloote ontfengt, lacus, -us, lacus, -i., kolk

wadi 1) droge rivierbedding in woestijn
2) rivierdal 
3) afvoervoorziening (greppel, infiltratie) voor regenwater

wal verdedigingsgracht
war (Vissch.) Kunstmatig verlegde plaats of ondiepte in een waterloop, waarheen visschen, bep. palingen, worden gelokt, teneinde hen in aldaar uitgezette fuiken of netten te vangen. Hetz. als stuiting, in de bet. 3) (zie Dl. XVI, 309). Uitsl. in N.-Holl. (Enkh
water grachtwater Water uit de stadsgrachten.
water woelwater (Altijd) opwellend water; bron, fontein.
water rivier of kanaal
water 1) Water, als vloeistof. Voc. Cop. water, aqua; water, limpha; water, unda; water, latex (aqua proprie subterranea); lopende water, fluentum; de bare van den watere, unda; afloop van watere, defluxus; te water leyden, adaquare; de gront van den watere, fun
waterweg Rivier, kanaal, vaart, geschikt om te bevaren resp. gebruikt door scheepvaart.
waver wever kronkelende beek



wed wedder doorwaadbaar deel
wederloop Ondiepe, doorwaadbare plaats in een water, inz. in een rivier.
weel Gat in een dijk, plaats waar de dijk is weggeslagen; doorbraak. W.g. en veroud.
weersloot water tussen landerijen / turfrichels
wel welle 1) Wel, bron, put; Kil. welle, walle, vetus, aqua fontana, aqua putealis, scatebra, scaturigo, fluctus.

2) water onder druk vanuit diepere grondlagen naar de oppervlakte opstijgt en uit den bodem opborrelt; 
bron; welput (ook: opborreling bij koken)

weren wedder zie petgat
wetering watering gegraven of voor afwatering benutte (meestal langgestrekte) waterloop, groter dan sloot !watering (2)= 

poldertjes tussen meeldijkjes
wiede wijde door vervening ontstane plas
wiel weal

weel
waai
waaij

1) Gat in een dijk, plaats waar een dijk is doorgebroken
2) Draaikolk, grondelooze diepte. Kil. wiel, kolck, wielinghe, vortex, vertex, wielechtich, gurgitius.

wieling wielinghe 1) Draaikolk, wiel, waal, weel. Kil. wielinge, j. wiel, vortex.
wijer wijher

weyer
wouwen?

1) afgesloten water voor vis of drinkwater 
2) watergang bij molen

wijher Natuurlijk, resp. aangelegd of aangepast waterbekken.
wijk wiek 1) inham met water 

2) vaart 
3) veenkanaal uitkomend op het hoofddiep

zamper Plek in den grond waar water in staat of waarin water opwelt uit den bodem.
zee see 1) Zee: uitgestrekt zout water

2) “meer” is zeldzaam
zeeg Geheel of ten deele kunstmatig aangelegde waterleiding waardoor het water van de kavelslooten verder wordt gevoerd naar leidingen van hoogere orde; tocht. Veroud., maar nog gewest. in de Betuwe.
zep Geul, sloot, greppel voor den afvoer van water. Bep. ook: straatgoot, riool.
zijl ziel

sijl
1) (water tussen) sluis 
2) tussen twee rivieren 
3) aangelegde of verlegde waterloop voor afwatering, veelal met afwatersingssluis
4 (Noordholland/Friesland) waterleiding, waterloop

zijp sijp 1) wetering
2) (plaatselijk) greppel, smal slootje, goot
3) waterloozing, doorgang van water, uitwatering: “zijp, zijpe, watering, doorzijging, riool, sluis”

zijpe sijpe
zijp

goot of zeer kleine sloot in boerenland

zijwende sidewende Binnendijk of kade, soms ook weg of water ter zijde van eene landstreek loopende. Zie Beekman 1833 vlgg. 
zoefje ondiepe greppel voor afvoer van vloedwater
zoei Geul, pijp, sloot die voor afwatering, voor afvoer of verzameling van vuil water, vloeibaren dierlijken mest e.d. dient; goot, geul; greppel; moddergoot; afwateringssloot. Inz. in Vl.-België, Brab. en Limb.
zoel 1) (modder)poel in bos 

2) ondiepe plas
zop(e) zeestroming
zwamp kreek, kleine rivier
zwelg swalch 1) Waterkolk, draaikolk, kolk, grondelooze diepte van water, afgrond.
zwin swin

swene
1) natuurlijke geul of kreek in buitendijksche gronden
2) beek die het water afleidt naar een meerderen stroom


