
Boerderijnummer   3.1.342 
Erfnaam    Erve Heuten/Wheedijk 
Oudste vermelding   1916 
Huidig adres Wheedijk 1  
 
Historie boerderij 
 

Jan Heuten (1883-1933) kocht in de jaren 1911 en 1913, toen hij 
inwoonde bij z’n schoonouders, enkele kleine stukjes grond ter 
grootte van in totaal 0,8 hectare. Deze grond deed hij in 1916 over 
aan z’n zwager Berend Elkink (EsBerendje). Op hetzelfde 
moment erfde hij van z’n schoonmoeder G. Elkink-Immink een 
weiland ter grootte van bijna 1 hectare in de Whee. Hierop stichtte 
hij hetzelfde jaar dit boerderijtje. Dit werd in 1960 vererfd aan 
Hendrik Jan Herman Heuten.   
In 1972 werd het voorhuis geheel vernieuwd. In 2002 werd het 
pand gesloopt en vervangen door een fraai landhuis. 
 
 

Bewoners: 
 
► Jan Heuten, geboren in Holten, kwam in 1904 vanaf Holten op het boerderijtje Esberend (3.3.035) 
wonen, waarschijnlijk als knecht. In 1908 trouwde hij met de dochter des huizes Hendrika Willemina Elkink 
(1883-1964). Het jonge paar bleef inwonen bij Esberend tot 1916, toen men vertrok naar de Whee en daar een 
eigen boerderijtje stichtte. 
Jan Heuten en z’n vrouw kregen 4 kinderen, waarvan de eerste twee nog op Esberendje werden geboren: 
Hendrik Jan Hermannus Heuten (*1909)  de latere opvolger op Heuten, Gerdina Johanna (1913-2006) die 
trouwde met Johan Gerhard Olydam in Kerspel Goor, Jan Hendrik (*1916) en Berendina (1920-2007) die 
trouwde met Bertus Kremers in Diepenheim. 
 
► Opvolger op Heuten werd de oudste zoon Mans (*1909) die in 1936 trouwde met Aaltje Schorfhaar 
(*1915) afkomstig van de Fokker (Dorpsgeschiedenis 1.1.030). 
Dit echtpaar kreeg 3 kinderen: Jan (*1937) die trouwde met Hanna ter Welle (3.1.040) en in Goor ging wonen, 

Annie (*1940) die vertrok en Hendrik Johan (*1947) die 
trouwde met Riky Zandjans (Stokkum 2.2.350) en in de 
Koekoek ging wonen. 
 
► In 2002 werd het Heuten verkocht aan de fam. Smit en 
door de nieuwe eigenaar gesloopt. Er werd op dezelfde plek 
vervolgens een fraai landhuis gesticht. Hierin woont op dit 
moment de weduwe Carolien Smit. 
  
 

Landhuis op de plek van het vroegere Heuten 


