
Boerderijnummer   5.2.175 

Erfnaam    erve Meengs-Dijkjan-de Bovenberg 

Oudste vermelding   1880 

Huidig adres    Bovenbergweg 14 
 

Historie boerderij 

 
Zoals hiervoor onder Tjoonk al aangegeven kocht Jan Hendrik Schreurs in 1876 uit het Dikkers bezit o.a. 42 ha 

grond waarvan hij enkele jaren later ongeveer de helft, 20 ha, overdeed aan Leida Wolthuis, de echtgenote van 

Jan Oonk op de Dijk. Dit echtpaar stichtte in 1880 op die grond de boerderij “Dijkjan” en 3 jaar later een schuur. 

Omstreeks 1894 werd het boerderijtje Zwienenberg  (Diependaal, 5.2.030) gekocht om vervolgens te worden 

afgebroken. 

Omdat het echtpaar Oonk op den Dijk - Wolthuis 

geen opvolgers had, werd vanaf ongeveer 1900 

geleidelijk grond verkocht, voornamelijk veld- en 

veengronden. Uiteindelijk bleef er een boerderij met 

ca. 7,5 ha grond (6 ha cultuurgrond) over die in 1925 

werd verkocht aan Hendrik Jan Scholten. De familie 

Scholten breidde dit met enkele aankopen uit tot 10 

ha. 

Aanvankelijk was het een gewoon agrarisch bedrijf. 

Later specialiseerde men zich meer in de 

pluimveehouderij door zich toe te leggen op de 

produktie van broedeieren. In 1937 werd begonnen 

met in de zomer gasten te ontvangen die op de deel 

sliepen. Na de oorlog werd deze activiteit langzaam uitgebreid tot een kampeerboerderij en vervolgens tot een 

camping. 

 

Camping de Bovenberg 

Hendrik Jan Scholten is begonnen in 1937 om kampeerders toe te laten op de in de zomer leegstaande deel. Dit 

beviel hem goed en zo werd er rond 1954 een 

campingplaats aan toegevoegd. Het boeren werd in de 

loop der tijd zodoende afgebouwd; rond 1973 werd 

gestopt met melkvee en in 1994 ging het pluimvee de 

deur uit en toen had men al 70 campingplekken. 

Inmiddels had men een grote vijver uitgegraven welke 

sinds 1983 het predicaat “goedgekeurd natuurbad” 

heeft. In de 90-jaren werd er een tennisbaan aangelegd. 

Ook staan er enkele permanente huisjes.  

In 2004 is er een bedrijfsnatuurplan ingesteld dwz de 

beplanting wordt aangepast zoals die er vroeger 

voorkwam zoals beuk, eik en hazelaar.  

Tegenwoordig kan men zestig personen herbergen in de 

gebouwen en het aantal campingplekken is uitgegroeid 

tot boven de honderd op het inmiddels 4½ ha omvattende terrein. De te ontvangen groepen zijn veelal familie’s, 

schoolklassen, sport- en jeugdverenigingen. De derde generatie Scholten mag zich inmiddels campinghouder 

noemen. 

 

Bewoners: 

 

► In 1880 kwam het echtpaar Jan Oonk op den Dijk (1850-

1924) en Leyda Wolthuis (1841-1928) op deze boerderij wonen. 

Jan was geboren in Rijssen en Leyda kwam van de boerderij de 

Foonse (5.3.140). Jan was voor zijn trouwen werkzaam geweest 

bij zijn oom en tante op de boerderij Oonk (5.3.030). Het stel 

kreeg geen kinderen en na het overlijden van Jan verkocht de 

weduwe de boerderij aan Hendrik Jan Scholten. 

Notaris TEESSELINK 

te Markelo, maakt bekend dat de onroerende 

goederen van Leijda Wolthuis alle gelegen 

onder Elsen zijn ingezet en thans met de 

verhoogingen staan als volgt: 

Perc.1 op f 2200; perc.2 op f 475; perc 3 op f 

750; perc.4 op f 120; perc.5 op f 60; perc.6 

op f 45; perc. 7 op f 80; perc. 8 op f 350; 

perc.9 op f 50; perc.10 op f 50; perc.11 op f 

120; perc.12 op f 275; perc 13 op f 40; 

perc.14 op f 40; perc. 15 op f 110; perc. 16 

op f 290. 

Toeslag donderdag 17 april 1924, des 

voormiddags 11 uur bij Rotman op “De 

Kemper” te Elsen. 



► Hendrik Jan Scholten (1895-1966) was geboren op de boerderij Meengs (Hericke 3.3.160) en in 1921 

getrouwd met Gerritdina Johanna Schottink (1901-1981) van Schottink uit het Stokkumerbroek (Stockum 

2.3.116). Uit het huwelijk werden 2 kinderen geboren. Dochter Gerritdina (*1922) was nog in Herike geboren. 

Zij trouwde in 1947 met Gerrit Jan Boswinkel op de boerderij Lochjan in het Elsenerbroek (5.4.210). De zoon 

Jan Hendrik werd de opvolger. 

 

► Jan Hendrik Scholten (1931-2000) trouwde in 

1951 met Hendrika Willemina van Coeverden (*1933), 

afkomstig van Schöppert uit de Holter Beuseberg. Ze 

kregen 3 zonen en 1 dochter. Dochter Gerda (*1952) 

trouwde in 1970 met Teunis Roeterdink en woont aan 

de Nachtegaalweg in het dorp. Henk (*1954) trouwde in 

1980 met Joke Groteboer uit Rijssen. Joke begon de 

rijschool “Joke”. Beiden werken nu als rij-instructeur; 

ze wonen aan de Goorseweg in Markelo. Adrie (*1961) 

is anno 2015 nog ongehuwd; hij woont bij zijn moeder 

in het voorhuis van de boerderij. De zoon Albert Gerrit  

werd de opvolger/campinghouder. 

 

► Albert Gerrit Scholten (Gerrit, *1957) trouwde 

in 1979 met de in Harfsen geboren Gerrie Wichers 

(*1957) en ging in het achterhuis wonen. Het paar kreeg 

3 kinderen. Zoon Daniël (*1981) woont samen met de uit Groenlo afkomstige Iris Scheinck aan de Burgemeester 

Nilantlaan in Markelo. Melinda (*1984) trouwde in 2013 met Arjan Zandvoort; zij zijn de opvolgers op de 

boerderij Hochjan aan de Winterkamperweg. De jongste zoon Nick (*1986) woont bij zijn ouders. Hij is de 

potentiële opvolger op het recreatiebedrijf. 

Johanna Scholten-Schottink (*1901), Hendrik Jan Scholten 

(*1895), Gerritdina Boswinkel-Scholten (*1922), Gerrit Jan 

Boswinkel (*1922) en Jan Hendrik Scholten (*1931) 


