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Boerderij De Prins in Harfsen voor de brand in de tweede wereldoorlog.

Verpondingskohier 
1643-1651²

Heuvelsland, een Lochems geslacht
Bert Heuvelsland

Bij de volkstelling van 2007 werden er in Nederland 44 personen met de achternaam Heuvelsland 
geregistreerd Deze waren verspreid over 21 gemeenten en zij woonden in bijna alle provincies. 
Zonder uitzondering stammen deze personen af van Jan “in ‘t Heuvelsland” die in de eerste helft 
van de achttiende eeuw in Klein-Dochteren bij Lochem leefde. In dit artikel leest u het verhaal over 
deze bijzondere familienaam.

Inleiding
Jan “in ’t Heuvelsland” werd geboren in Harfsen 
op 29 april 1677 als zoon van Henrik op den 
Prins¹. Henrik deed belijdenis in hetzelfde jaar 
1677 en zijn vader heette eveneens Jan. Deze 
Jan was de “schoonsone op Wopen ofte den Prins 
in Herfsen” en had meerdere kinderen,  waaron-
der een dochter Hendersken. Zij huwde in 1701 
met een zekere Harmen Janssen, zoon van Jan 
Fackers uit Stockum. Het echtpaar Fackers bleef 
op boerderij De Prins wonen en nam al snel de 
achternaam Prins aan. Hun oudste zoon Jan, 
geboren in 1702, werd daardoor de stamvader 
van het geslacht Prins, waarvan heden ten dage 
nog enkele tientallen nazaten in Oost-Nederland 
leven, onder andere in Laren (Gld) en Nijverdal. 
Zowel het geslacht Heuvelsland als het geslacht 
Prins gaan dus terug op de rond 1625 geboren 
stamvader  Jan, “schoonsone op Wopen ofte den 
Prins in Herfsen”. 

Een boerderijnaam De Prins komen we in de 
zeventiende eeuw regelmatig tegen en is 
zonder twijfel gekozen als eerbetoon aan de Prinsen 
van Oranje onder wier leiding immers de Spanjaarden 
waren verslagen. De eerste “De Prins” vermelding in 
Harfsen dateert van 1656. Daarnaast werd het boer-
derijtje in de volksmond ook wel  “Wopen” of  “Wopen 
an ‘t Emsbroeck” genoemd, onder andere in 1652. De 
betekenis van deze naam is raadselachtig. Het boer-
derijtje behoorde toe aan de kerk en werd daarom 
meer officieel aangeduid met “Kerckhof” zoals in het 
verpondingskohier uit 1643-1651:

De transcriptie luidt:

        Den Kerckhof, de Gastheeren van Herfsen
        an gesaey 1 mlr 
        geltpacht 6 dlr 

Op de boerderij was dus ingezaaid 1 mlr (= 1 molder; 
een molder is de oppervlaktemaat van 4 schepels 
zaad, dus 4 x 1450 m² =5800 m²) waarover 6 daalder 
of 9 gulden pacht moest worden betaald. In Harfsen 
was er toendertijd bijna niemand met nog minder 
grond. Het was dus met recht een katerstede of keu-
terboerderij. 
De laatste Prins bewoner op de boerderij was Jenne-
ken Prins. Ze overleed op erve de Prins op 20 novem-
ber 1813. Ze was weduwe van Jan Nijland. Door hun 

huwelijk kwamen er twee generaties Nijland op de 
boerderij te wonen.
In de Tweede Wereldoorlog werd het boerderijtje 
door brand verwoest, maar later weer opgebouwd.  
Het is gelegen aan de Zeedijk te Harfsen, gemeente 
Lochem.
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Eerste vermelding 
Heuvelsland

Jan gaat naar Klein-Dochteren
Voor Jan, geboren in 1677, was er op de boerderij De 
Prins geen toekomst. In 1704 liet hij zich uitschrijven 
uit het lidmatenregister met de vermelding “abiit” : 
vertrokken. Aan het eind van de zeventiende eeuw 
heerste er een grote maatschappelijke verarming 
en Jan besloot zich daarom te vestigen op gemeen-
schappelijke markegrond in het nabij gelegen Klein-
Dochteren. Dat was naar gegroeid gewoonterecht op 
het platteland toegestaan als men in één nacht een 
hut bouwde en het stukje grond eromheen “kiel-
spitte”. De landbezetter mocht dan tot zijn dood in 
de mark blijven wonen, maar dat recht ging niet over 
naar zijn kinderen. De markegenoten waren weliswaar 
niet blij met zulke bouwsels, maar de bewoners vorm-
den goedkope arbeidskrachten en waren bovendien 
chantabel door hun semilegale aanwezigheid in de 
mark. De armenhutte, welke Jan bouwde, werd later 
bekend als de “Prinsen Hutte”. De restanten van deze 
hutte zijn waarschijnlijk in 2004 teruggevonden bij 
grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbrei-
ding van het Staring College³. 

De naam Heuvelsland komen we voor het eerst tegen 
op 12 augustus 1708 bij de doopinschrijving van Jan’s 
zoon Harmen. Op 7 november 1711 werd opnieuw 
een kind gedoopt. De naam van de vader is nu ver-
meld als “Princen”. Bij nauwkeurig onderzoek van de 
Lochemse DTB registers blijken de namen Heuvels-
land, Op Hoevelskamp, Princen en De Prins steeds als 
alias voor elkaar gebruikt te worden. Het alias De Prins 
is het meest hardnekkig getuige een vermelding in 
het register van de Oude Begraafplaats te Lochem, 
waar op woensdag 12 april 1843 «Jan de Prins» is 
begraven met de vermelding «ook Heuvelsland 
genaamd». In de burgerlijke stand wordt deze Jan 
overigens wel consequent met Heuvelsland aange-
duid. Sterker nog, hij was degene die in 1812 onder de 
nieuwe Napoleontische wet officieel de naam Heu-
velsland liet registreren als familienaam. Maar oude 
gewoontes sterven langzaam.

Jan en zijn zonen Harmen en Roelof
Het gebied in Klein-Dochteren waar Jan zijn hut 
bouwde heette “de Hoevelskamp” of  “het Heuvels-
land”. Het is niet duidelijk waardoor deze naam ge-
ïnspireerd is. De streek is daar in ieder geval beslist 

niet heuvelachtig. Voor 1700 wordt deze locatie ook 
nergens als zodanig vermeld. 
Behalve de zonen Harmen en Roelof had Jan ook nog 
een dochter, Lisabeth. Haar geboorte is niet geregis-
treerd maar ligt rond 1705 en zij was dus het oudste 
kind. In 1727 trouwde ze met Berent Hasselo. «Berent 
hassloo en lijesabet de prijns zijn vrouw” woonden bin-
nen de wallen van Lochem.

De oudste zoon Harmen huwde in 1734 met Maria 
Thiessink, dochter van wijlen Dellis Thiessink uit 
Lochem. Ze gingen wonen in het ouderlijk huis van 
de bruid. In 1742 verkreeg hij het burgerrecht van 
de stad en dat kostte hem 25 caroli gulden. Normaal 
betaalde men 50 gulden, maar omdat hij de dochter 
van een burger trouwde kwam hij weg met half geld. 
Dat was nog niet weinig, want het loon voor een 
dagwerker lag toen op ongeveer 3 gulden per week, 
vooropgesteld dat er werk was.
In 1752 bestond het gezin Harmen Heuvelsland-Maria 
Thiessink in de Achterstraat te Lochem uit de ouders 
en zeven kinderen variërend in leeftijd van 0 tot 17 
jaar. Toen overleed plotseling de vader op 44-jarige 
leeftijd en, kort na de geboorte van het jongste kind, 
eveneens de moeder. De armenzorg moest nu bij-
springen en de kinderen werden ondergebracht bij 
familie en in pleeggezinnen. Die ervaring heeft er 
waarschijnlijk voor gezorgd dat ze later weinig bin-
ding voelden met Lochem en allen vertrokken naar 
Amsterdam. Zoiets was overigens niet ongewoon 
in die tijd. Elk jaar gingen er wel jongelieden van 
het platteland naar steden als Zutphen, Deventer of 
Amsterdam om daar hun geluk te beproeven. Het 
leven in de stad was vrijer en men vond er gemak-
kelijker werk. De oudste zoon Derk ging als eerste. Hij 
vertrok in 1756 op 21-jarige leeftijd. Hij ging samen 
met Frederik Elsman, met wie hij in Lochem nog op de 
catechisatie had gezeten. Ze lieten zich inschrijven op 
de Keizersgracht in Amsterdam. Harmen is daarmee 
de stamvader geworden van de Amsterdamse tak van 
de familie Heuvelsland.

Jan’s in 1711 geboren jongste zoon Roelof trouwde 
in 1743 in Almen met Harmina Wals. Uit het huwelijk 
werden zeven kinderen geboren. Tegen het geldende 
recht in bleef Roelof met zijn gezin gewoon op de 
Prinsen Hutte wonen. Roelof en zijn vrouw moesten 
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Vermelding
Prinsen Hutte

toen ze ouder werden door de Provisorie ondersteund 
worden. Nadat beiden in 1790 overleden waren werd 
de hutte afgebroken. Roelof Heuvelsland is de stam-
vader van de Achterhoekse tak van de familie. 

Hoe liep het nu met Jan sr af ? In 1749 belandde hij bij 
de armenzorg. Hij was toen 72 jaar oud. De winter van 
1750/1751 was bijzonder koud en aan het eind van 
1751 verhuisde Jan met zijn vrouw van de hutte naar 
een kamer in Lochem. De huur van 4 gulden per jaar 
werd door de armenzorg (officieel de burgerlijke in-
stelling van weldadigheid «De Provisorie» te Lochem) 

betaald. Jan overleed kort daarop in 1755.
De nazaten van Roelof Heuvelsland
Roelof’s in 1754 geboren zoon Jan huwde in 1781 met 
Jenneken Schepers uit Geesteren. Ze bleven in Klein-
Dochteren wonen, maar niet in de Prinsen Hutte. Een 
aanwijzing waar ze dan wel precies woonden kunnen 
we vinden aan de hand van de volkstellingslijsten uit 
1795. In dat jaar gingen ambtenaren drie keer door de 
buurtschap en noteerden namen van de inwoners in 
de volgorde waarin ze de boerderijen bezochten. Zo 
kan bij benadering de woonlocatie worden vastge-
steld want aan weerszijden van de boerderij Kelholt 
werd steeds een inwoner Heuvelsland genoteerd. 
Ten oosten van Kelholt lag het erve Heuvelsland. De 
bewoner daarvan was Mannes Heuvelsland. Een naam 
Mannes komt in de genealogie Heuvelsland echter 
helemaal niet voor, dus zijn achternaam is kennelijk 
- zij het tijdelijk want later komen we hem nergens 
meer tegen- ingegeven door het feit dat hij in het 
gebied met de veldnaam Heuvelsland woonde op een 
boerderij met dezelfde naam. Hij werd dus simpelweg 
naar de boerderijnaam genoemd. Het erve Heuvels-
land is waarschijnlijk in het laatste kwart van de 18e 
eeuw gebouwd, niet ver van de Prinsen Hutte. Maar 
het is niet gebouwd door een Heuvelsland en er heeft 
ook nooit nazaat van Jan uit 1677 op gewoond (zie 
het overzicht aan het eind van dit artikel).
Ten westen van Kelholt, ongeveer tussen boerderij 
Meulenkamp en Kelholt in, woonde volgens de notitie 
van de censusambtenaar in 1795 Jan Heuvelsland 
alias Prins. Dit is de zoon van Roelof. Op de kadas-
terkaart van 1832 vinden we op die lokatie een klein 
boerderijtje ingetekend, tegenwoordig genaamd  “De 
Weaver”.  Dat was toen mogelijk de woonplaats van 
Jan en zijn gezin. Ten zuidwesten ervan ligt de Prin-
senkamp, een naam die wellicht nog herinnert aan de 
bewoning door Jan in die buurt.

Drie kinderen van Jan (1754) en Jenneken haalden 
de volwassen leeftijd. De dochter ging in Zutphen 
werken en trouwde daar. Zoon Hendrik ging met zijn 
vrouw in de Smeestraat in Lochem wonen.  Jan en 
Jenneken zelf verhuisden toen ze ouder werden naar 
de stad Lochem waar Jan in 1843 op 88-jarige leeftijd 
overleed.
Hun tweede zoon Harmen trouwde in 1813 met zijn 
buurmeisje Harmine Slagman. Waarschijnlijk zijn 
Harmen en Harmine kort na hun huwelijk in 1813 
verhuisd naar boerderij de Kwinkweerd aan de Berkel 
in Klein-Dochteren. Uit de verbintenis Heuvelsland/

Slagman werd tussen 1814 en 1832 een 12-tal kinde-
ren geboren waarvan er echter zeven stierven voor 
het derde levensjaar. De grote kindersterfte was het 
gevolg van de algemene onwetendheid van het nut 
van hygiëne. Pokken was nog altijd een van de grote 
doodsoorzaken en vooral kinderen waren er vatbaar 
voor. Vaccinatie bestond niet. Borstvoeding was een 
zeldzaamheid. Pasgeborenen kregen ongesteriliseer-
de en met water aangelengde koemelk van vaak dubi-
euze kwaliteit te drinken. Om huilende kinderen in 
slaap te krijgen gebruikte men brandewijn, beslist ef-
fectief maar niet direct een bevorderlijk kinderdrankje. 
Kinderen werden maar zelden gewassen, kwamen 
nauwelijks buiten en werden veel te dik ingepakt. De 
moeders zelf waren fysiek zwaar overbelast en kregen 
bijna ieder jaar een kind. 

De Kwinkweerd
De Kwinkweerd was in 1832 eigendom van Hendrikus 
Hasselo, die in Lochem wel meer bezittingen had. Er 
stonden aanvankelijk geen andere boerderijen in de 
buurt. Later in de negentiende eeuw kwamen er wel 
twee boerderijtjes bij: De Koppel (laatstelijk bewoond 
door familie Schekman, nu wonend op De Koppel aan 
de Ampsenseweg) en De Kromholt (laatstelijk be-
woond door familie Klomphaar).
Vlakbij de Kwinkweerd werd in 1854 een dakpannen-
fabriek opgericht, die gebruik maakte van leem uit de 
Lochemse berg. In 1876 werkten daar 5 arbeiders. In 
1880 ging deze onderneming ter ziele.

De Kwinkweerd is door de familie Heuvelsland altijd 
“druk” bewoond geweest. De al genoemde Harmen 
Heuvelsland  woonde er met zijn grote kinderschaar. 
Daarna woonde er zijn zoon Albert Heuvelsland 
(1822-1899). Hij kreeg zeven kinderen waarvan er vijf 
volwassen werden. In 1890 woonde Albert, inmiddels 
voor de derde maal weduwnaar, er samen met zijn 
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Albert Heuvelsland 1822-1899

Voorzijde Kwinkweerd voor 1930. Het geheel ziet er al oud en 
vervallen uit. 
De voordeur en het raam rechts van de deur hellen licht naar 
opzij. Het dak rechts lijkt door te lopen tot vlak boven de grond. 
Het is voorjaar, de vruchtboom staat al in bloei maar de notelaar is 
nog kaal. De winterrogge is al goed opgekomen.

Achterzijde Kwinkweerd voor 1930. 
De melkbussen duiden op de aanwezigheid van 2 à 3 koeien. 
Getuige het steenverband en de kleur is het gedeelte rechts 
achter verhoogd om extra stalruimte te creëren. Het uilenbord in 
de nok dient om inregenen te voorkomen.

zoon Johan en diens vrouw Hendrika Dijkman en hun 
kinderen Heintje (9 jaar), Gerrit (7 jaar), Hendrik Jan (5 
jaar) en de kleine Albert (1 jaar). Albert sr. was al niet 
zo jong meer (68 jaar) en toen binnen een jaar zowel 
Johan als diens vrouw overleden en daarna ook nog 
de kleine Albert was de zaak voor hem niet meer te 
beredderen. De kinderen werden bij familie geplaatst 
en Albert vertrok zelf op 22 november 1892 naar zijn 
zoon Hendrik Jan op boerderij Liesenbos in Rekken 
bij Eibergen. Daarmee werd de Kwinkweerd door de 
familie Heuvelsland verlaten.

Het aanvankelijke adres van de Kwinkweerd was B1. 
De nummering veranderde later in B2 en  nog weer 
later in B3. Op 2 augustus 1893 was de Kwinkweerd 
weer bewoond en wel door Garrit Jan Oudenampsen 
(in 1847 geboren te Laren), zijn echtgenoot Aaltjen de 
Groot (geboren in 1854) en hun zoon Albert (geboren 
in 1877). Schoonvader Derk Jan de Groot woonde er 
ook bij in. Toen de zoon Albert Oudenampsen trouw-
de bleef hij met zijn vrouw op de Kwinkweerd en 
werden er drie dochters geboren. Op 11 maart 1914 
vertrok de familie Oudenampsen naar Vorden.
De Kwinkweerd is rond 1931 afgebroken ten gevolge 
van de aanleg van het Twentekanaal en de creatie van 
het industrieterrein De Kwinkweerd. De laatste bewo-
ner van de boerderij was de familie Stokkink. Zij zijn 
er waarschijnlijk rond 1917 ingetrokken. Er woonden 
grootvader Derk (geboren in 1872) met zijn vrouw, 
zoon Berend (1897-1949) met zijn vrouw Jantjen 
Leeftink en de kinderen van Berend en Jantjen: Derk 
(1913), Herman (1916) en Derk Jan (1927). Derk Jan is 
nog op de Kwinkweerd geboren. Zij verhuisden op 13 

februari 1931 naar Exel, waar ze aan de Bouwhuisweg 
een nieuwe boerderij bouwden met eveneens de 
naam Kwinkweerd, als herinnering aan de vergane 
glorie langs de Berkel.

De betekenis van weerd is “land langs water”. De 
Kwinkweerd ligt langs de Berkel. De veldnaam komt 
voor op een kaart uit 1757 als quinkwaart en (de 
groote) quink weert. Het zijn twee aparte stukken 
land, door de Berkel van elkaar gescheiden. Blijkens 
de tekst op de kaart was het kleinste gedeelte “door de 
berkel van de groote quink weert afgespoelt”. Er is ook 
een voetpad ingetekend, parallel aan de “berkel re-
vier”, dat via een hek tot de quinkwaart toegang geeft, 
alsmede het trace van “de oude weg door de berkel 
verdreven” 4 . Het middelnederlandse quincken bete-
kent o.a. snel bewegen, op en neer gaan. Kwinkweerd 
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Bericht uit de Graafschapbode van 30 maart 1895.

Kadasterkaart 1832.

zou dus zoiets kunnen betekenen als “uiterwaard die 
snel beweegt” door afspoeling of aanwinning van 
land.  Het is niet bekend wanneer de boerderij ge-
bouwd is.

In 1895 haalde de Kwinkweerd de Graafschapbode 
vanwege de geboorte van een lammeren vijfling.

Verdere lotgevallen van de familie Heuvelsland in 
Lochem
Zoals we al zagen bleef  Harmen’s zoon Albert op 
de Kwinkweerd wonen. Hij had vier zonen en een 
dochter. De jongste zoon Hendrik Jan vertrok naar 
Rekken en zette daar de dynastie Heuvelsland voort. 
De meeste kleinkinderen van Albert hebben Lochem 
verlaten. Twee kleinzoons emigreerden naar Ame-
rika. Een andere kleinzoon, Gerrit, huwde in 1917 
in Lochem met Willemina Hiddink, de weduwe van 
Jan Kooijmans en trok bij haar en haar vijf kinderen 
Kooijmans in op de Pillinkstraat 8. Gerrit stierf in 1937 
en was de laatste Heuvelsland die in Lochem woonde. 
Zijn graf is op de Oude Begraafplaats in Lochem.

Het erve Heuvelsland
Het Erve Heuvelsland ligt in de gemeente Lochem, 
Sectie E, derde blad, No 529. No 529 omvatte 840 m2 
waarvoor in 1832  9 gulden belasting verschuldigd 

was. De eigenaar in 1832 was de koopman Jacob Leen 
uit Lochem. De bewoners kunnen worden gevonden 
in het bevolkingsregister dat in Lochem vanaf onge-
veer 1830 werd bijgehouden. De bewoner in 1832 
was Teunis Nengerman. 

Het Erve Heuvelsland bevindt zich aan de Verlengde 
Albert Hahnweg 8 in Klein-Dochteren (Lochem). De 
boerderij ligt aan de noordzijde van de weg en wordt 
in 2015 bewoond door de heer R.G. Woestenenk. Zijn 
vader Lambert Johan Woestenenk trouwde in 1943 
met Reintje Menger, die op Heuvelsland geboren was. 

De onderstaande tabel geeft, naar beste inzicht, de 
bewoners weer met de periode van bewoning. Het 
valt op dat de wisseling van bewoners in de negen-
tiende eeuw steeds plaats vindt in de laatste week van 
februari. Sint Peter, 22 februari, was de dag waarop 
boeren hun pacht aan de landeigenaar dienden te 
betalen en daarmee dus ook de dag waarop de pacht 
kon aflopen of een nieuwe pachtboer zijn intrek in 
de boerderij kon nemen. Sint Peter was dus vanouds 
boerenverhuisdag. Vaak was dat een droevige ge-
beurtenis, vooral als het vertrek werd veroorzaakt 
door het niet meer kunnen betalen van de pacht. Of 
dat op Heuvelsland ook het geval is geweest is onbe-
kend.

Periode Adres in deze 
periode Bewoners Details Bijzonderheden

1943-heden
B63 en vanaf 1961
Verlengde Albert 

Hahnweg 8

Reint G. Woestenenk
Lambert J. Woestenenk Bewoners zijn tevens eigenaar

1920-1943 B63 Familie Menger Bewoners zijn tevens eigenaar

1890-1920 B64/B63

Gerrit Jan Menger en
Reintjen Nieuwenhuis

vanaf
11-05-1901

Bewoners zijn tevens eigenaar
Albert Menger en

Willemina Hietbrink

1880-1890 B74, later B64 Albert Menger en
Willemina Hietbrink Bewoners zijn tevens eigenaar



17

Land van Lochem
 2015 nr. 3

1860-1880 huis 65, later 74
Albert Menger en

Willemina Hietbrink
vanaf

24-02-1874

In 1873 kwam Albert Menger door 
koop in bezit van erf en grond.

Bewoners zijn dan tevens eigenaar

Hendrik Jan Krukerink
en Geesken Mengerman

tot
24-02-1874

Tot 1873 in bezit van de grootgrond 
bezitter Thomasson

1850-1862 huis 57, later 65
Hendrik Jan Krukerink

en Geesken Mengerman
vanaf

25-02-1853

H.J. Krukerink: geboren op 02-11-1820 
te Laren en overleden op 23-09-1879 

te Lochem

Hendrik Jan Oldenamp-
sen en Gerritjen Beltman

tot
25-02-1853

1840-1850 huis 26 (?)

Hendrik Jan Oldenamp-
sen en Gerritjen Beltman

vanaf
22-02-1849

H.J. Oldenampsen: geboren op 
28.09.1818 te Lochem en overleden 

op 21-06-1908 te Lochem. Gehuwd in 
1843. Oldenampsen woonde tot 22-
02-1849 op Kelholt’s “nieuwe plaats”

Jan Willem Hietbrink 
en Johanna Harmina 

Gorkink

tot
22-02-1849

J.W. Hietbrink: geboren op 14-08-1805 
te Exel en overleden op 16-07-1890 te 

Klein-Dochteren

1830-1840 huis 27 (?)

Jan Willem Hietbrink 
en Johanna Harmina 

Gorkink

vanaf
ca 1835

Hietbrink/Gorkink zijn gehuwd in 
1831 in Markelo. In 1833 werd een 

kind geboren in Markelo en in 1836 in 
Lochem. Ze zullen waarschijnlijk rond 

1835 op Heuvelsland gekomen zijn

Teunis Nengerman
en Janna Goorhorst tot

ca 1835

T. Nengerman is geboren op 01-12-
1778 en overleden op 18-07-1839. Hij 
woonde toen in het Schependom op 

no 37. Janna overleed in  mei 1835. Ze 
huwden in 1813

1833
Het huis, erf en boomgaard is in bezit 

van de koopman Jacob Leen te Lo-
chem

1822 Mannes Heuvelsland

1813 B57

1795 M. Heuvelsland Volkstelling

Bewoners Erve Heuvelsland 
Op de deel van boerderij Heuvelsland bevinden zich 
twee voerbakken van Bentheimer zandsteen met als 
inscriptie:

 L M   =  Lammert Menger
 B B    =  Berendjen Boevink
             1857

Gezien het jaartal, zijn deze voerbakken kennelijk 
meegebracht van elders. 

Beschrijving van de 50e koop uit een vei-
lingboek van 1873 waarin de eigendommen 
van grootgrondbezitter Thomasson te koop 
werden aangeboden.

Specificatie van 50e en 51e koop door Albert Men-
ger. De 50e koop was de boerderij en enkele lande-
rijen. Met de 51e koop werd extra grond bijgekocht.
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Erve Heuvelsland gezien vanaf de Elsmans Schaddenweg (oostzijde)

Erve Heuvelsland gezien vanaf noordoostzijde

Gezien het jaartal, zijn deze voerbakken kennelijk 
meegebracht van elders.  
De familie Menger heeft bij aankoop de boerderij ver-
groot zoals nog te zien is op de deel. Een sluitsteen op 
de achterkant getuigt daarvan. De huidige deel bevat 
nog de originele varkensstallen, koeienstallen en een 

paardenstal. Ook de hildes en de slieten zijn nog ne-
gentiende eeuws. Later is er een tweede stal/schuur 
naast gebouwd. Een verdere vergroting van het huis 
werd bereikt door het onderschoer bij de deel te trek-
ken. De vader van de huidige bewoner was de laatste 
die het boerenbedrijf uitoefende op erve Heuvelsland. 
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