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Inleiding

Het Noordijkerveld is een uniek natuurgebied, dat vroeger in het leven van veel Noordijkers een 
belangrijke rol heeft gespeeld. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is dat bij diverse interviews van 
oudere Noordijkers naar voren gekomen. Aan de ene kant had je de mensen die in het natuurgebied 
vertoefd hebben en er de schoonheid van ingezien hebben. Aan de andere kant de mensen die er een 
stukje heide hebben gekocht en er met bloed, zweet en tranen vruchtbare grond van gemaakt hebben. 
Met spade en kruiwagen werd de heide afgegraven en werd vruchtbare weidegrond gecreëerd. Dat 
werd het leefgebied van de bewoners van het Noordijkerveld, die er zich na 1900 gevestigd hebben. 
Hierbij heeft met name ook de ontginning van de proefboerderij van Ter Kuile een belangrijke rol 
gespeeld. Ook werd in het kader van de werkloosheidsbestrijding subsidie verstrekt om het veld te 
ontginnen.

Maar door al die menselijke ingrepen is veel van het originele natuurschoon verdwenen. Met enige 
weemoed werd daarop teruggekeken door Meester Heuvel en Jan Derking. Er zijn nu ontwikkelingen 
gaande om een deel van het Noordijkerveld aan de natuur terug te geven. Ook de landgoederen van 
Gerrit Ordelman en Arend Timmerije zijn initiatieven, weliswaar met verschillende achtergronden, om de
natuur te bewaren en te herstellen. Daar waar eerder subsidie verstrekt werd om het veld te ontginnen, 
wordt nu subsidie verstrekt om het weer terug te draaien.

Met betrekking tot de bewoning is het Noordijkerveld een vrij jong gebied. Alleen de Veldmeijer vormt 
hierop een uitzondering. Door de vruchtbare grond, ten gevolge van de ligging in de buurt van de 
Schipbeek, is hier al ver voor 1800 sprake van bewoning. Volgens meester Heuvel was de Veldmeijer 
rond 1900 al meer dan 300 jaar oud. Dan is dat nu, in 2019, dus al meer dan 400 jaar.
Ook aan de rand van het Noordijkerveld, of eigenlijk net om het Noordijkerveld heen, was wel eerdere 
bewoning ontstaan. Reeds kort na 1800 ontstonden hier de eerste hutten, zoals bijvoorbeeld de Breuer 
en Mans Kooslag. Ook Wentink, de Pösse en 'n Denger zijn ontstaan voordat na 1900 de ontginning van
het veld goed op gang kwam. Voor het deel “Bewoners van het Noordijkerveld” zijn de huidige bewoners
bezocht. Met veel enthousiasme is informatie aangeleverd zodat een goed beeld gegeven kon worden 
van de  geschiedenis van de woning en de bewoners. Daarvoor dank.

Ook voor recreatie is het Noordijkerveld een prachtig gebied. Niet alleen om er als dagjesmens te 
wandelen, al of niet onder begeleiding van het IVN Oost Achterhoek, maar ook om er te verblijven in één
van de vakantieparken, zoals De Bollert en Het Noordijkerveld of er een tweede woning te hebben op de
Dennehoek. En niet te vergeten het jaarlijks terugkerende paardenfestijn: het Bollert Brons.

Het Noordijkerveld is ook het gebied, dat door de aanleg van de spoorlijn Neede – Hellendoorn 
doorsneden werd. En niet alleen het Noordijkerveld, maar ook door Noordijk zelf werd door de spoorlijn 
Neede – Hellendoorn een duidelijk spoor getrokken. Binnen het gebied van de toenmalige gemeente 
Neede was  de spoorlijn door 161 percelen gepland. Voor al deze gebiedjes moest met de eigenaren, 
veelal door onteigening, tot overeenstemming worden gekomen. 

Ook de kunst doet het goed in het Noordijkerveld. Naast enkele lokaal actieve kunstenaressen, zoals 
Marlies Swarttouw, Carla Tuinte en Leonie Zieverink, kent het Noordijkerveld een internationaal 
bekende beeldend kunstenaar: Anton ter Braak. Hij verwierf bekendheid met zijn wereldwijd verspreide 
bronsgietwerken.

Alle hier genoemde aspecten komen in dit boek aan de orde. Aangevuld met foto's, zodat u zich ook 
letterlijk een goed beeld van Het Noordijkerveld  kunt vormen.  
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Op onderstaande kaart (uit de Hottinger Atlas van 1793 – 1795) is het Noordijkerveld aangegeven als 
Hunterveld. Dit komt op meerdere oude kaarten voor. Ook werd de Hornte op enkele van deze kaarten 
de Hunte genoemd. Op onderstaande kaart is links de Schipbeek te zien en rechtsonder de Bolksbeek. 
Noordijk zelf ligt aan de bovenkant onder de Neederberg. Van bewoning is in Noordijk nog maar weinig 
te zien en in het Noordijkerveld al helemaal niet. Gelselaar (Gelseler) en Geesteren (Geisteren) liggen 
aan de onderkant. In Geesteren zijn er rond de kerk al huizen te zien.
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Met hulp van het satellietbeeld van Google kan het hedendaagse Noordijkerveld van boven bekeken 
worden: de lange rechte wegen, de percelen (vooral grasland), de huizen en boerderijen en de bossen 
(vooral in De Bollert en bij de Ballastputten). 

De meest kenmerkende punten, waaraan ook in dit boek aandacht wordt gegeven zijn genummerd en 
worden hieronder genoemd:

1: De Ballastputten, uitgegraven voor de aanleg van de spoorbaan.
2: De Dennehoek, vroeger natuurgebied, nu vakantiehuisjes.
3: Het waterwingebied, waar Vitens jaarlijks bijna een miljoen kuub water oppompt.
4: Het Moggertslat, een afgeschraapt en zich weer herstellend natuurgebied.
5: De Kattebraak, waar het spoor langs liep en waar nog een grenssteen te vinden is.
6: Het Landgoed Willem Elshof-Haverslag, gerealiseerd door Gerrit Ordelman.
7: Het Saaltinkslat, thans onderdeel van het Landgoed Willem Elshof-Haverslag.
8: Het Landgoed Voele Padde van Arend Timmerije.
9: Proefboerderij Ter Kuile, verderop afzonderlijk beschreven.
10: Het Gelsters Halt, tussenstation spoorlijn Neede-Hellendoorn in Gelselaar.
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De natuur in het Noordijkerveld

In het verleden maakte het Noordijkerveld deel uit van een zeer uitgestrekt aaneengesloten veen- en 
heidegebied dat liep van Gelselaar tot en met het Haaksbergerveen. Dit is met een roze omlijning 
aangegeven op onderstaande kaart van de Heerlijkheid Borculo uit 1740. Het gebied bestond uit heide 
en veen, doorsneden door slootjes en waterplassen. Het Noordijkerveld was vroeger, voor 1850, onder 
beheer van de Marke Noordijk, die het gebruik van het gebied regelde. Dat gebruik bestond uit het 
steken van schadden, het maaien van plaggen, het laten grazen van vee, de bewoning in de eerste 
hutten en het onderhoud aan de schamele wegen, duikers en bruggen. 

Kaart uit 1740 van de Heerlijkheid Borculo waarop te zien is dat het Noordijkerveld één geheel vormde 
met een groot heide- en veengebied, dat helemaal doorliep tot en met het Haaksbergerveen. Het liep 
vanaf Gelselaar via de Hornte, om de Neederberg heen en verder via de Ruwenhof richting Mallum en 
het Haaksbergerveen.

Meester Hendrik Willem Heuvel (1864 – 1926) heeft veel geschreven over de geschiedenis van onze 
omgeving en haar bewoners. Ook het Noordijkerveld kwam daarbij ter sprake zoals in het  boek: UIT 
DEN ACHTERHOEK, schetsen van land en volk. In zijn verhaal Jan-oom is er aandacht voor het 
Noordijkerveld, waaraan onderstaande teksten zijn ontleend: “Jan-oom had herinneringen aan het 
zwerven in de wildernissen, in de grote heide vooral, die zich oostwaarts uitstrekte met blinkende 
waterpoelen en wijde vergezichten tot aan de Needse berg en de Markveldse bossen. Daar dwaalden 
nog de schaapherders op de bruine vlakten; dennen zijn er eerst later gepoot en opgeslagen. Het leefde
er nog van de vogels, die in het vroege voorjaar de lucht vulden met hun gejubel. Men zag de kieviten 
spelen en buitelen. Jan-oom werd eens door zijn vader het veld ingestuurd om de beesten (koeien) te 
zoeken, die uitgebroken waren. Ondertussen ging hij eieren van kieviten rapen. (Toen kon dat nog!)  
Maar toen hij na uren met tachtig eieren terugkeerde, werd hij door zijn vader niet mals begroet. De 
koeien waren namelijk al lang weer thuis. 
Jan-oom had bij 't plaggenmaaien eens een donderbeitel gevonden. Hij dacht dat het ding van hemelse 
afkomst was, maar de meester had hem geleerd, dat het een stenen bijl was van volksstammen, die hier
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lang geleden rondzwierven. Ook lagen op de heide nog weerwallen of landweren. Wanneer Jan-oom 
als boerenknecht er bezig was met plaggenmaaien of schaddensteken, zat hij er 's middags op hun 
kruin en nuttigde er zijn brood met pannenkoek uit de knapzak. En deed er een middagdutje tegen hun 
helling. Dan zag hij in verbeelding hier wilde krijgers in een hinderlaag en bloedige gevechten hier 
geleverd. 

In de Oale Schole wordt nog een door Jan Groothornte gevonden donderbeitel bewaard. Zo'n
donderbeitel werd vroeger ook gebruikt om onheil te weren.

Een kaart van het Noordijkerveld uit ongeveer 1800 met de nodige schrijffouten of oude benamingen of
oude spellingen? Hunte werd Hornte, Astings werd Aaftink en Vled moet Veld zijn.

Met innig welbehagen vertelde Jan-oom, hoe hij met buurjongens ging aal vangen in de Plompenkolk, 
een meertje in het grote Noordijkerveld. In de droge jaren 1857 en '58 was het haast droog en bij 
zomeravond in de schemering maakten ze 't water “dik” (troebel) en dan kon je ze zo grijpen, snoeken en
alen, van die oudvaders van 10 pond en meer. 't Was een dolle pret, als die alen als slangen om de 
benen kronkelden.”

In het verhaal van Jan-oom maakte meester Heuvel op Goede Vrijdag 1909 met Jan-oom een tocht in 
een stortkar over hobbelige wegen door het Noordijkerveld. Ze passeerden daarbij de Breuer: 
“eerst een hut, die bij nacht was opgeslagen en omgeven door een stuk grond, dat zichtvrij (afgeplagd) 
was gemaakt. De boer, die het stuk marke-grond later kocht, heeft voor alle gerichten beproefd, om dat 
hutje weg te krijgen, maar de bewoner had goede raadslui en hij bleef.  

Later kwam er een huis, waar men “den arm uitstak”, dit is tapte (bier tappen) voor de gaande en 
komende man. Ook hield de baas een draaimolen, waarmee hij de kermissen in de omgeving bezocht.
Hoe verder de tocht leidde, hoe woester de hei werd. Tussen rietplassen, gagelwildernissen en 
warfhoutbossages zag je een witlemen hutje, waar een hoenderkremer woonde, die meteen een 
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geitenbok hield. Eindelijk kwamen we aan het stuk landweer, eenzaam in de grote heide. 't Is een hoge 
aardwal, aan weerszij door een ondiepe sloot begeleid. Heide en mossen hebben hem overkleed; hier
en daar rijst een dennetje op. Van de Hornte in Lochuizen heeft hij gelopen op 't Westervlier aan; het 
grootste deel is door de voortschrijdende ontginning weggevaagd. 

We zien in het rond. In de lage veldpercelen bloeit de gagel, die een terpentijngeur verspreidt. In de 
lucht is vrolijk geroep van watervogels; 't is paartijd. De kieviten halen al zwierend hun naam heel 
languit, de meeuwen krijsen, de wulp of regentuter zingt in zachte moltonen zijn lied van minne. Voor 
Jan-oom allemaal lieflijke klanken uit de blijde dagen der jeugd. Maar het Veld is toch niet meer wat het 
eertijds was, zo wild, zo maagdelijk en ongerept. De grutto's, pleviertjes, kemphanen en meerkoeten zie
je haast niet meer.
De heide met al haar wilde bewoners is op de aftocht. De cultuur trekt er zegevierend binnen. 't Is goed 
erkent Jan-oom, maar toch, er is weemoed in zijn ziel en er zingt een elegie van de schone stille heide, 
die ons vaarwel zegt.”

Ook heeft meester Heuvel bijgedragen aan de Gids van de gemeente Neede zoals te lezen is in de 
herziene druk van 1928: 't Noordijker Veld. 
“Ten noorden der buurschap Noordijk strekt zich een groot heideveld uit tot aan de landpalen van 't 
Gelselaarse en Diepenheimse. Voor den natuurvriend heeft dat Noordijkerveld een grote bekoring. Aan 
de lange eenzame wegen liggen de percelen vol dennen- en berkenopslag, verrijzen de zwartgroene 
dennensingels met hun melancholisch gesuis. Groote waterpoelen, denkelijk door uitvening ontstaan, 
weerspiegelen de wolken des hemels; daar roepen de kieviten, de grutto's, de wulpen, daar mekkert de 
watersnip hoog in de lucht als een hinnikend paardje vandaar zijn naam „ronnekemere", daar nestelen 
de wilde eenden, daar hoort men soms in duisteren avond het angstwekkend „uup-roemb” van den 
roerdomp. In vroeger dagen streken wilde ganzen en kranen er neer op hun najaarsreizen naar warmer 
oorden. „O 't ruisen van 't ranke riet, o wist ik toch uw droevig lied !" dachten we vaak, als we langs 
poelen en diepe sloten dat geritsel en gefluister hoorden. Op zandige hoogten, vooral in 't Z. N. deel, 
ziet men veelvuldig groepjes van de sierlijke zeeden (Pinus maritimis) met zijn fraaie gebogen takken, 
lange naalden en grote kegels. Aan den Mengersdijk is een hoogte, waar de Gaspeldoorn (Ulex 
europeus) overvloedig is. In een zachte winter zagen we hier de gele vlinderbloemen in 't laatst van 
Januari ontluiken. In een moerassig veldperceel (ten 0. der spoorbaan) vol elzen, wilgen, populieren en 
rietbossen hebben sinds jaren honderdduizenden spreeuwen een slaapplaats. Zoo'n uurtje voor 
zonsondergang komen ze, van mid-zomer of tot laat in den herfst, bij vluchten, van alle windstreken en 
strijken er neer in het riet; daar zitten ze bij elkander te babbelen over de nieuwtjes van den dag, een 
oorverdovend gekwebbel. Opeens vliegen allen omhoog en 't is als een zwarte wolk; in dichte colonnes 
manoeuvreren ze een poosje in de lucht, zoo mooi alsof een generaal het ganse leger commandeert. 
Eensklaps vallen ze neer op hun nachtkwartier, nog even een praatje, dan gaan ze slapen, het kopje 
onder de vleugels, om bij het morgenrood te ontwaken; dan zoekt elke stam zijn jachtveld weer op. In 
de buurt van deze spreeuwenstad lag in een ander perceel nog een landweer of weerwal, het laatste 
fragment van een lange linie, wier loop door oudheidkundigen is nagespoord. In 't Wolverveld achter 
Geesteren, bij Barchem, in de Zelhemsche hei en verder, duikt telkens zo'n restje op.”

Bijna honderd jaar na de door meester Heuvel beschreven tocht met Jan-oom beschrijft ook Jan Derking
in 1990 in de uitgave Old Nee het verdwijnen van de heidevelden en de bijbehorende natuur in het 
Noordijkerveld. Jan Derking is in 1923 nabij het Noordijkerveld geboren en begin 2019 helaas overleden.
Zijn vader kwam van de Vlearkappe in Markelo naar Noordijk.
Old Nee is een uitgave van de Historische Kring Neede. Een gedeelte van het verhaal van Jan Derking 
wordt hieronder weergegeven:

“Zestig jaar geleden trokken wij als kinderen in de vrije tijd, die we toen ook al hadden, door het mooie 
Noordijkerveld. Vergeleken bij wat het ooit geweest is, was het ook toen al niet helemaal meer bij het 
oude. Als we de tekening bekijken, die Jan Krooshof uit Neede in 1983 gemaakt heeft van de gemeente
Neede naar de toestand in 1830, dan kun je zien dat 't Noordijkerveld toentertijd één grote heidevlakte 
is geweest.

(N.B. De hierboven genoemde tekening is de kaart van Jan Krooshof, die in 1983 door de RABO bank is 
uitgebracht en die gebaseerd is op de eerste kadastergegevens uit 1832.)

 8 
 



De Gaspeldoorn (Ulex europeus) groeit er nog steeds,
maar dan vooral langs de Benninkdijk. Midden in de
winter laat deze plant uit de vlinderbloemfamilie zijn

gele bloemen zien. Het is in Nederland een zeldzame
plant geworden, die op de Rode lijst van bedreigde

planten is geplaatst.

Dat was rond 1935 niet helemaal meer het geval. 
Maar toch, er was toen nog ontzettend veel, dat er 
snel daarna niet meer was. De grote werkeloosheid 
vroeg in de dertiger jaren ook om een oplossing en 
een daar van was om de woeste gronden als object 
van werkverschaffing aan werklozen om te zetten in 
cultuurgronden. Veldpercelen terechte maken heette 
dat in die dagen. De boeren, die nog woeste grond 
hadden, hoefden daarvoor bijna niets te betalen, met 
als gevolg dat iedereen die nog een stukje woeste 
grond had, dat maar aan de schep van de werklozen 
toevertrouwde. 
Die werklozen kwamen overal vandaan. De meesten uit de grote steden in 't westen van het land. Van 
alles zat erbij, tot schoolmeesters en dominees toe. Ze werden door de week ondergebracht in 
barakken. Waar nu camping 't Klumpken, aan de weg van Neede naar Diepenheim ligt, was zo'n kamp. 
Wat is er in die jaren ontzettend veel vernield in de Achterhoek. Iedereen zou zich de vingers aflikken als
nog maar de helft van wat er toen vernield is nu nog was. 't Enige dat ons overblijft zijn de herinneringen,
maar dat zijn er gelukkig nog veel.

Wat was het een beleving als wij als kinderen uit de noaberschop zondagmiddag door het veld trokken. 
Van het ene bosperceel kon je zo oversteken naar het andere. Zo kon je een hele rondgang maken. Van
alles kwam je tegen. De meeste namen van al dat mooi's wisten we toen nog niet. Veel later hebben we 
ze geleerd en zijn tot de ontdekking gekomen hoe zeldzaam ze eigenlijk waren. Van de prachtige gele 
bloemen met een wat vreemde geur wisten we toen nog niet dat het Wolverlei (Arnica montana) was en 
van 'n klein plantje met ronde blaadjes en een steeltje met enkele ronde witte bloemetjes er aan wisten 
we niet, dat het rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) was. In een weideke, dat dicht bij ons huis 
lag en in de winter deels onder water stond, groeiden in de mei-tijd koekoeksbloemen. 't waren wilde 
orchideeën, vast van het soort handjeskruid (Orchis morio).
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In de oorlogsjaren moest deze weide op last van hogerhand geploegd worden om daarop rogge te 
verbouwen. De koekoeksbloemen zijn daarna nooit meer teruggekomen. Zo zullen er wel veel meer 
bijzondere planten verdwenen zijn, waarvan de hedendaagse mensheid de namen nooit meer te weten 
zal komen. Langs de wegen groeide veel gagel (pösse, Miriica gale), zo veel, dat je er bijna niet door 
kon lopen of fietsen. De paden waren ook heel smal. In die tijd zijn de eerste gemeentelijke 
rijwielpadenverenigingen  ontstaan, die naderhand de paden gingen verbreden en zorgden voor een 
betere afvoer van het regenwater.
Alle wegen waren nog zandwegen met karrensporen. 't Enige stuk grindweg liep van Neede tot midden 
in Noordijk. Bij d'n Dekker hield de harde weg op. Het was voor de gemeente Neede niet te doen al die 
zandwegen goed te onderhouden. Zestig jaar geleden moest dat allemaal met de schep gedaan 
worden. Het kon dan ook gebeuren, dat in een tijd van veel regen de wegen zo slecht waren en zo veel 
watergaten hadden, dat met name de melkwagens,die elke dag weer de bussen met melk van de 
boerderijen voor een daalder naar de boterfabriek in Borculo brachten, tot aan de assen door de 
modder moesten. De arme paardjes dampten dan van het zweet. Zandwegen zijn er nu bijna niet meer 
in het Noordijkerveld en paarden ook niet. Eén keer in het jaar zijn er nog veel te zien als het Bollert 
Brons wordt verreden. Maar we dwalen af. Om nog even op de zandwegen terug te komen: bijna 
allemaal zijn ze in de vijftiger/zestiger jaren, in het kader van de subsidiëring door het Rijk van de 
verharding van landbouwwegen, verhard.

In het grote heideveld dat eens het Noordijkerveld was, lagen hier en daar vennetjes met alles wat daar 
bij hoorde. Planten, struiken, vogels, kikkers, vissen, wormen, kevers, libellen en zo voort. Alles bij 
elkaar wordt dat vandaag de dag een levensgemeenschap (biotoop) genoemd. Er waren nogal wat van 
die vennetjes.
Bij het boerderijtje de Pösse, bijna aan het einde van de Elsmansdijk, was een weideke van Tutemans,
dat meestal voor een derde deel onder water stond. In het voorjaar kwaakten de kikkers hier zo luid, 
dat je een kilometer er vandaan er niet van slapen kon. Dicht bij de Pösse lag een weide van 
Wenninkmölle, 'n moerassig stuk van ongeveer een halve bunder, dat aan het verlanden was. Veel 
zegge soorten (Carex) stonden hierin. Aan de Haardijk lag aan de rechterkant het mooie 
Jöddenperceel met veel vogels. Vooraan was het moerassig met veel water en het achterste deel was 
een zandhoop. Jaren geleden hebben ze de zandhoop in het water geschoven en nu groeien er alleen
nog graspollen. Van het Jöddenperceel, eens een natuurjuweel, is niets meer over als de herinnering 
van de mensen, die het gekend hebben. Aan het einde van de Haardijk lag aan de linkerkant in een 
vrij groot bosperceel een ven, dat nog altijd 'n Bollert wordt genoemd. Toen er nog regelmatig water in 
stond zaten hier altijd wilde eenden. Er stond ook altijd veel gagel.

V.l.n.r. Gagel (Pösse), Zonnedauw (Drosera rotundifolia) en Klokjesgentianen (Gentians pneumonanthe)

Aan de Benninkdijk lagen ook twee vennetjes. Vooraan links lag 't Saaltinkslat. Bij een beetje vorst kon 
de winterdag daar al snel geschaatst worden. Aan het einde van de Benninkdijk lag aan de linkerkant 
't Moggertslat met veel water. Daar omheen was het in augustus blauw van de gentianen (Gentians 
pneumonanthe L.) en in de herfst was 't rood van de rondbladige zonnedauw (Drosera rotundifolia). Aan 
de Kipkesdijk lag een ven met veel riet.
Al deze vennetjes stellen vandaag de dag niets meer voor als gevolg van de grote ontwatering, die aan 
de ene kant veroorzaakt is door de waterbeheersregelingen van de waterschappen en aan de andere 
kant door de winning van drinkwater in het gebied.
Al 't natuurlijke leven, dat ooit rond deze vennetjes geweest is, is er nu niet meer te vinden. Net zo min 
als de grote rode mieren, die in de bosjes hun nesten hadden van grote hopen dennennaalden. En dan 
de vogelwereld niet te vergeten. Wat zijn er veel niet meer na alle ingrepen in de natuur van het 
Noordijkerveld.
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Het Moggertslat, 
nadat de omgeving 
afgegraven was en 
de heide nog terug 
moest keren. Dat is 
ondertussen wel 
gebeurd. Alhoewel 
er tegenwoordig ten
gevolge van de 
waterwinning 
meestal geen water 
meer te vinden is. 
Gentianen, die er 
voor de afgraving 
wel bloeiden, zijn 
hier nog niet weer 
gezien. Elders in de
afgegraven 
gebieden blijkbaar 
wel.

Tot in het begin van de na-oorlogse jaren was in de maand juni 's nachts het geratel van de 
nachtzwaluwen te horen. Vroeg in de ochtend het baltsen van de korhanen. Ook het zware geluid van 
de roerdomp was nog te horen. Wulpen zijn er nog wel, maar niet zo veel als jaren geleden. In 1985 
waren er nog 44.  Tureluurs waren er in 1985 nog maar twee, net als veldleeuweriken. Geelgorzen zijn 
er ook nog maar een paar. Patrijzen zijn er haast niet meer. Ook de nachtegalen hebben ondertussen 
uitgekeken naar betere ruimte. 
Wat was het een mooi gezicht om in het voorjaar op een puntdraad rond een weide de roodborsttapuit 
te zien zitten en het fijne geluid daarvan te horen. Maar dit vogeltje heeft het Noordijkerveld goedendag 
gezegd, net als de nachtzwaluw, korhoenders, roerdompen en zo veel andere, die we maar niet 
allemaal zullen noemen om niet al te verdrietig te worden.'

Tegenwoordig wordt geprobeerd wat van die prachtige natuur weer terug te krijgen. Alhoewel natuurlijk 
niet iedereen blij zal zijn met het verdwijnen van de cultuurgrond, die door onze voorouders met bloed, 
zweet en tranen en vooral met “de batse en de kroewaag'n” ontwikkeld is. 
In 1999/2000 werd er een begin gemaakt met de nieuwe ontwikkeling en de herinrichting van het 
Noordijkerveld. Landbouwgronden werden uit de productie genomen en een deel van de bodem werd 
afgeschraapt (bouwvoor), zodat zaden, opgeslagen in de aarde weer de kans kregen te ontkiemen. 
Enkele vennen werden hersteld.
Het natuurontwikkelingsgebied Noordijkerveld is voor de helft eigendom van Staatsbosbeheer en dit 
deel is 120 hectare groot. Het beslaat 40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare verschraald is. 
Hier moet spontaan natte en droge heide en bloemrijk en vochtig grasland tot ontwikkeling komen. De 
afgegraven grond is onder meer aangewend om het Noordijkerkanaal te dempen en een esrand te 
herstellen.
Momenteel is het een groot, gevarieerd, weidegebied met ballastputten en vennen. Grote delen van de 
bovenste bodemlaag zijn afgeschraapt en ingezaaid met diverse planten. Ook de reeds in de grond 
aanwezige zaden kwamen tot ontkiemen. Zodat onder andere klokjesgentiaan, ogentroost, 
avondkoekoeksbloem, gaspeldoorn, dop- en struikheide hun plekje heroverden.

Op de volgende bladzijden zijn uit de collectie van Gerrit Ordelman foto's afgedrukt, die een beeld geven
van de nu nog aanwezige fauna in het Noordijkerveld. We zien achtereenvolgens reeën, een geelgors, 
een groene specht, een roodborstje, een konijn, een ekster, een buizerd, fazantenhennen, een 
fazantenhaan, een meerkoet, een zilverreiger en een blauwe reiger, een kraanvogel, zwaluwen, een te 
ringen jonge uil, en de exoot de Nijlgans. Gerrit had speciaal voor de zwaluwen een stuk “legdraod” met 
oude lichtpalen en bovengrondse draden in ere hersteld. 
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Vakantieparken in het Noordijkerveld

Op de volgende bladzijde zijn afbeeldingen te zien van de vakantieparken in het Noordijkerveld. Van 
boven naar beneden zijn dat de Buitenplaats Dennehoek, gelegen bij de Ballastputten tussen de 
Benninkdijk en de Mengersdijk. Dan het Natuurpark De Bollert, gelegen tussen de Haardijk en de 
Aaftinksdijk. En het Vakantiepark  Het Noordijkerveld aan de Karelsdijk en de Markveldsedijk. Hoe de 
(kleine) Ballastput en de entree van de Dennehoek er vroeger en nu uitzien wordt op de volgende 
bladzijden getoond.

Buitenplaats Dennehoek is een park, waar 50 markante vrijstaande vakantiehuisjes verstrooid liggen in
een bosgebied aan de Mengersdijk in de gemeente Berkelland. Een ongerept natuurpark van ongeveer 
zes hectare voor rustzoekers, waar de kwaliteit van het echte vakantie-huisjesgevoel bewaard is 
gebleven. Rust, privacy en natuur kenmerken dit park, waar de gebruikers (semi permanente bewoners) 
verbonden zijn door collectieve waarden en een coöperatieve vereniging.

Het park is begin jaren 70 gebouwd
en ligt geheel in de vrije natuur 
tussen de dorpen Neede, 
Diepenheim en Gelselaar. Alle 
huisjes hebben een gevel vullende 
raampartij op het zuiden.

Natuurpark De Bollert van de familie Geerdink. Zij bieden u een vakantie in Luxe Finse bungalows. Het
park is kleinschalig met 6 Finse bungalows, met rondom de bungalows veel ruimte. 

De Bollert ligt aan de weg van Noordijk naar 
Gelselaar en is gelegen in het bos midden in 
de natuur. In de omgeving is het heerlijk 
wandelen, fietsen en vissen. Een aantal 
bungalows beschikt over de luxe van een 
heerlijke sauna. Voor de jonge kinderen staat 
er een klimrek met glijbaan, schommels en 
een trampoline. 

Het Vakantiepark Noordijkerveld van de familie Stel is een relatief klein en landelijk gelegen 
vakantiepark. Het vakantiepark beschikt over verschillende type bungalows en een campinggedeelte. 
Voor ieder wat wils! Het vakantiepark beschikt over houten bungalows, luxe vakantiewoningen en chalets.
Ook heeft het vakantiepark campingplaatsen aan voor zowel tenten, caravans als campers. Het 
vakantiepark is direct gelegen aan een drie hectare groot eigen wandel en speelbos. Zeer geschikt voor 
bijvoorbeeld een lekkere ochtendwandeling. 

Tevens beschikt het vakantiepark over een 
visvijver en een speeltuin voor de kinderen. 
Aangezien het vakantiepark over een eigen bos 
beschikt en gelegen is in de prachtige natuur van
de Achterhoek zijn honden in bepaalde types 
accommodaties toegestaan. 

Van elk van de drie hier genoemde vakantieparken is op volgende bladzijde een foto te vinden. Van 
boven naar beneden is dezelfde volgorde als gebruikt op deze bladzijde.
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Op de foto boven de Kleine Ballastput, die in Gelselaar ligt en 
onder de Dennehoek toen er nog geen huisjes waren 
gebouwd, op enigszins verkleurde foto's uit de jaren 60 van de 
vorige eeuw. De Kleine Ballastput werd in die tijd nog gebruikt 
om in te zwemmen zoals links te zien is. Bij mooi weer kwam op 
zondagmiddag zelfs Klein Burink met de ijscokar langs. Op de 
Grote Ballastput, die in Noordijk ligt, kon 's winters wel eens 
geschaatst worden.
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Boven opnieuw de Kleine Ballastput, nu anno winter 2017, helaas niet meer vrij toegankelijk. 
Onder de entree tot de Dennehoek nadat er huisjes zijn gebouwd. Feitelijk ligt deze achteringang net 
buiten de Dennehoek. De eigenlijke ingang bevindt zich aan de Mengersdijk. De 50 huisjes hebben

huisnummers Mengersdijk 9, gevolgd door het nummer van het huisje. Dit jaar bestaat de Dennehoek 
50 jaar. Gedurende die vijftig jaar zijn veel huisjes van eigenaar gewisseld en diverse huisjes verbouwd of

vernieuwd. De eigenaren hebben een coöperatieve vereniging opgericht om te waken over 
het behoud van het natuurlijke karakter van het park.
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In het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw is de WOG (Waterleidingmaatschappij Oost Gelderland)
begonnen met de realisatie van het pompstation. Op de bijgaande foto's zijn de graafactiviteiten en de in 
de grond te graven watertanks te zien. 
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Het pompstation en het waterwingebied van Vitens zowel 's zomers als 's winters.
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Dicht bij het waterwingebied is het gebied langs de Haardijk teruggegeven aan de natuur. De
cultuurgrond is afgegraven zodat de vroegere natuur kan terugkeren. Soms is het 's winters mogelijk om

er te schaatsen hetgeen in 2017 het onderstaande nostalgische plaatje opleverde.
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Landgoed Willem Elshof-Haverslag

Gerrit Ordelman (1942-2017) heeft zich ingezet voor het behoud en het herstel van de natuur in het 
Noordijkerveld. Rondom zijn woning heeft hij het natuurgebied “Landgoed Willem Elshof – Haverslag” 
gerealiseerd. Vlak voor zijn dood hebben Jan Krooshof en Wim Meerman een gesprek met hem gehad 
over de achtergronden van het tot stand komen van zijn landgoed. 

Gerrit geeft aan dat de naam van het landgoed uit twee delen bestaat. Het deel Elshof heeft betrekking 
op zijn grootvader Derk Willem Krooshof van de boerderij Elshof en het deel Haverslag op zijn veel te 
jong overleden vrouw Gerrie Haverslag.
“Mijn opa heette Derk Willem, dat werd vroeger dus Willem Elshof. Bij mijn opa en opoe werd altijd 
gepraat over Willem van Elshof en opoe kwam ook gewoon van Willem Elshof. Mijn vader, is ja 
Ordelman, maar ze zeiden niet Garrit Jan Ordelman maar Getjan van Willem Elshof en hetzelfde met 
mijn moeder, altijd Betje van Willem Elshof. En als je weet hoe ze vroeger dit, de grond, hebben 
klaargemaakt, dan geeft dat wel een emotionele binding. Ik wil al die mensen de eer aandoen.
En mijn vrouw woonde hier heel graag en heeft er veel voor gedaan en haar komt ook toe genoemd te 
worden, vandaar de naam Willem Elshof – Haverslag. Ik ben zelf helemaal geen egotripper, ik wil hierin 
helemaal niet voorop staan, ik ben helemaal niet belangrijk, mijn naam hoeft er helemaal niet bij te 
staan.”

Over hoe het landgoed, met een oppervlakte van 10,5 hectare, waarvan 9,1 hectare natuur-veldgrond is 
en 1,4 hectare bos, tot stand gekomen is vertelde Gerrit het volgende:
“Toen mijn vader met boeren stopte, hebben we, mijn broer en ik, bij testament uitgemaakt, dat de grond
gewoon verdeeld zou worden, zodat een ieder drie bunder kreeg: drie bunder aan de andere kant van 
de weg voor mijn broer en de andere drie bunder voor mij, d.w.z. een kleine bunder aan de andere kant  
van de weg en twee bunder achter en naast de boerderij. Dat was gewoon landbouwgrond Op een 
gegeven moment deed zich de mogelijkheid voor om van landbouwgrond natuur te maken. Daar voelde 
ik heel veel voor. Anders moet je, voor de langere termijn bezien, koeien, schapen of ander vee gaan 
houden en daar heb je ook verplichtingen mee en dat zag ik niet zitten.
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En mijn vrouw kwam in het begin van 1991 weg en dan zit je alleen, dan werkt zo’n boerenbedoening 
niet meer. In het begin heb ik als vee nog wel schapen gehad maar geen koeien, e.d.”
Van iemand van het BBL (het nu opgeheven Bureau Beheer Landbouwgronden) hoorde Gerrit:
“Gerrit, je moet er een landgoed van proberen te maken, dat is gunstig betreffende de latere overdracht 
op de kinderen. Daar had ik nog nooit over nagedacht maar ik realiseerde me dat hij gelijk had, een 
gunstige overdracht op de kinderen is toch aantrekkelijk.“ 
Maar om een landgoed te kunnen stichten is meer grond nodig dan de drie hectare die Gerrit 
aanvankelijk ter beschikking had. Door zuinig te leven en te sparen is het hem gelukt een uitbreiding tot 
10,5 hectare te realiseren. Hij zei er het volgende over:
“Maar ik besefte dat ik toen nog niet het geld ervoor had. Ik moest immers werken om aan geld te 
komen. Later ben ik er toch in geslaagd. Ik heb enige jaren als zelfstandige gewerkt en daarbij blijkbaar 
toch goede keuzes gemaakt, waardoor ik, en dat is min of meer tegen mijn aard, al met al zo veel geld 
bijeen gekregen heb om aan grond te kunnen komen. Daarbij komt dat ik nauwelijks geld heb 
uitgegeven aan luxere zaken.”

Gerrit had met het stichten van het landgoed vooral voor ogen om 
te behouden wat zijn ouders en grootouders “met de schop 
terechte” gemaakt hebben en het behoud van de natuur in het 
Noordijkerveld. Op de volgende wijze heeft Gerrit de grond 
verworven: “Van de provincie kon ik subsidie krijgen op zowel 
eigen grond als op aangekochte grond. Ik ben in feite met drie 
hectare begonnen en met 10,5 hectare geëindigd en daar heb ik 
11 jaar over gedaan via aankopen van twee hectare van Arend 
Timmerije, aankopen van de overheid, zeg maar de BBL, en een 
stuk bos met onder andere het Saaltinkslat van Gerrie Wennink-
Thijsen. Het was toch de helft van het totale bosgebied, waarvan 
de andere helft in handen was en bleef van een dokter uit 
Geesteren. Maar Gerrie Wennink en haar kinderen, die in het 
westen wonen, weten dat ik natuurliefhebber ben en het bos 
uitsluitend als natuurbos ga gebruiken en nooit als productiebos 
om er geldelijk gewin mee te maken. Dat heeft zeker de doorslag 
gegeven om het aan mij te verkopen.”

Gerrit Ordelman (1942-2017)  
Bij Gerrit heeft het behoud en het herstel van de natuur voorop gestaan: “Dat er enkele gunstige zaken 
aan een landgoed zitten, is meegenomen, maar allesbepalend is de natuur. Ik hoop dat het nageslacht 
er ook zo over denkt. Hoe zij er ook over denken, het moet altijd natuur blijven. En natuurlijk heb ik er 
geen greep meer op, als ik weg kom, maar het is niet mogelijk voor het nageslacht het in stukken te 
verkopen. Als ze het willen verkopen, dan kan dat alleen in zijn geheel.”

Op de vraag hoe in het onderhoud  van het landgoed is voorzien reageert Gerrit met: “Dat is best 
moeilijk. Als je midden 70 en ziek bent, dan moet je er wel over nadenken. Het meeste is grasland en 
dat wordt eenmaal per jaar gemaaid. Volgend jaar moet alles gemaaid en afgevoerd worden. 
Dat doet iemand uit Neede. Ik kwam heel toevallig met hem in contact. Hij wil dit soort hooigras wel 
graag hebben. Het wordt zo rond midden juni gemaaid, niet vroeger want je moet nog rekening houden 
met graspiepers, die vooral in grasland broeden. En deze man wou het graag hebben en we hebben 
handjeklap gedaan; tegenover zijn maaikosten staan zijn opbrengsten, en verder geen gezeur.” 

Op de vraag of het landgoed gedeeltelijk of geheel opengesteld moet worden vanwege 
subsidieverstrekking door de overheid antwoordt Gerrit: “Ik wil het zo weinig mogelijk openstellen. Alles 
moet ondergeschikt zijn aan de natuurbescherming, dus daarom zo min mogelijk paden en zeker geen 
honden toelaten In samenwerking met fauna- en florabeheer in Eibergen, die mij met alles hebben 
geholpen, en belastingmensen, die er ook allen zijn geweest, is het openstellingsplan bekeken. Het is 
door hen als voldoende beoordeeld. Bij de geplande paden mag ook de openbare weg meegerekend 
worden. De twee paden zijn bewust zo gekozen, dat niet het gehele terrein doorkruist kan worden. 
Belangrijk is, dat in het grootste deel van het gebied rust heerst.”

Op de vraag hoe hij het Noordijkerveld beleefd heeft vertelde Gerrit: “Ik heb er een grote positieve 
beleving aan overgehouden, ik vind het nog steeds een prachtig gebied en ik  wil er graag een bijdrage 
aan leveren om het in stand te houden. Ik merk ook in de laatste 10 jaren, dat er veel verstoring is, dat 
veel mensen het gebied gebruiken als stoffering voor geheel andere activiteiten, en vooral om de
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 honden uit te laten. Ik overdrijf echt niet, het is het grootste probleem.”

En ook: “Vroeger waren hier veel kieviten, ook vanwege de vochtige graslanden, die toen nog volop 
aanwezig waren. En dan waren er nog veel korhoenders; mijn moeder heeft vaak verteld, dat de 
korhoenders met de kippen meeaten Ik heb ook nog een stukje akkerland. ’s Winters blijft het gewas 
staan, zodat de vogels de zaden kunnen opeten. Ik probeer ook het milieu geschikt maken voor de 
patrijzen. Korhoenders en roerdompen zullen hier niet weer terugkomen, maar salamanders en kikkers 
zijn wel in de poelen te vinden.” 

Op de volgende bladzijde zijn foto's te zien van het “terechte” maken van het landgoed. Anno 2019 zijn 
de woningen en  het landgoed verkocht aan de familie Oudemans. Hoe één en ander zich nu verder 
ontwikkelt moet afgewacht worden.

Gerrit Ordelman heeft verder ook met enige regelmaat aan de weg getimmerd middels artikelen in de 
krant. Zo stond er op 11 april 1986 in de GOC een artikel om het rapen van kievitseieren per direct te 
verbieden. Op 20 juni 1992 stond in de Tubantia een artikel gericht tegen de waterwinning in het 
Noordijkerveld, toen nog door de WOG en voor het herstel van de natuur. Op 8 september 1993 staat in
de Tubantia een artikel over zijn geloof in de heilzame werking van kruiden. Na zijn baan bij  Leopharma
in Weesp opgezegd te hebben was Gerrit voor zich zelf begonnen met het bedrijfje Pro-gezond, 
waarvoor hij als marktkoopman op diverse markten te vinden was. Op 21 januari 1997 stond in de 
Tubantia een artikel over zijn anti-psoriasis shampoo.  

In oktober 2010 trok Gerrit in de krant van leer tegen de 
kattenbezitters die hun katten in de buurt van zijn huis dropten. 
Dat er mensen zijn die genoeg hebben van hun huisdier en het 
beest 'dus' in de vrije natuur dumpen. Het gebeurt volgens hem 
met enige regelmaat. "Wat is er nou makkelijker dan met de auto 
langs te rijden en hupsakee, de kat eruit te gooien? Bewijzen kan 
ik het niet. Ik zie niet dat ze het doen. Maar de volgende dag heb ik
de dieren op het erf lopen. En dat zijn geen wilde katten; ze zien er
beslist niet verwaarloosd uit." De katten terroriseren Gerrits kat 
Pino en  roven in de natuur om zijn huis. Hij wil ze niet in de natuur
en vangt ze met een vangkooi en levert ze af bij het Dierenasiel 
Brammelo, waar hij goede afspraken mee gemaakt had.

          Gerrit met zijn 17 jaar oude kat Pino 

Er gebeurde door de jaren heen nog wel meer in het Noordijkerveld, dat de krant gehaald heeft. 
Hier enkele voorbeelden:

Stroper in de rug geschoten: Op 25 oktober 1912 stond in de krant dat in het Noordijkerveld een 
stroper door een kogel in de rug getroffen was. Ofschoon hij door de jachtopziener F. achtervolgd werd 
en zijn geweer in beslag genomen is, was er op dat moment verder nog niets bekend.

Brand: Op 30 mei 1922 stond in de krant dat er in het Noordijkerveld een partij dennen en heide was 
verbrand.

Geheime zender opgespoord: Op 7 februari 1938 stond in de krant dat de vanuit het Noordijkerveld 
opererende geheime zender de Nagtegaal opgespoord en in beslag genomen was.

Reebok geschoten: Op 18 augustus 1939 stond in de krant, dat de jagers Roerink en Lubberdink in het
Noordijkerveld een prachtige reebok neergelegd hadden.
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Landgoed Voelepadde

Niet alleen Gerrit Ordelman heeft een landgoed gesticht, het landgoed Willem Elshof-Haverslag, ook 
Arend Timmerije heeft in dit opzicht zijn steentje bijgedragen. Achter het huis van Gerrit Ordelman ligt 
tussen de Haardijk en de Benninkdijk het landgoed Voelepadde, een aaneengesloten terrein ter grootte 
van 10 hectare. Arend heeft en Gerrit had veel belangstelling voor de natuur in het Noordijkerveld, maar 
hun opvattingen erover verschilden in meerdere opzichten. Waar Gerrit een groot liefhebber was van 
een natuur c.q. het natuurgebied waarin minimaal door de mens ingegrepen moest/mocht worden, is 
Arend meer een man van een natuur, die door de mens beheerst en beheerd wordt en waarin in 
meerdere en of mindere mate ingegrepen wordt om te voorkomen, dat het een rommeltje wordt. De 
diverse natuurelementen, zoals bosgedeelten en wildakkers, blijven daarbij duidelijk onderscheidbaar. 
Een ander duidelijk geschilpunt betrof het toelaten van de jacht. Gerrit liet dit uiteindelijk om praktische 
reden in beperkte mate toe op zijn landgoed, terwijl Arend juist een liefhebber is van de jacht, maar dan 
wel een jacht waarbij het doden van dieren ondergeschikt is aan het sociale gebeuren, dat een jacht ook
met zich mee brengt. Een belangrijk aspect daarbij is het onderhouden van contacten met relaties. Het 
goed onderhouden van de inwendige mens is daarbij van het jachtgebeuren een onmisbaar onderdeel. 
De zorg voor de natuur is dan ook sterk gericht op maatregelen, die het wild van klein tot groot in een 
gunstige positie brengen en houden. Maar hiermee wordt de natuur in zijn geheel gediend. Het is de 
bedoeling, dat er een heideveld komt. Weliswaar op een andere plek dan waar het vroeger lag. Vroeger 
was er een heideperceel van Mans Borgman, maar dat is in de loop der jaren verworden tot een bos. 
Arend streeft niet alleen naar heide en bos, zoals inmiddels al de vroegere heide van Borgman, maar 
ook naar wildakkers en een nat bosgebied.

Blik op de Voele Padde, eerder de heide van Mans Borgman, nu landgoed van Arend Timmerije

Hij heeft, naast dit landgoed, op diverse plaatsen in het Noordijkerveld landbouwpercelen, die weliswaar 
op gangbare wijze worden bewerkt en ingezaaid, maar waarvan het eindresultaat een grote impact op 
de natuur zal hebben. Zo zullen een paar maispercelen voedergewassen opleveren, maar deze worden 
dan zo vroeg geoogst, dat er nog ruim tijd is om er voor groenbemesting mosterd of bladkool op te 
verbouwen. Deze  gewassen worden dan zo hoog, dat ze een goede bescherming bieden aan grote en 
kleine dieren. Hetzelfde geldt voor de percelen, die ingezaaid worden met wildmengsels. 
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Doordat zo’n mengsel een variatie bevat aan klavers, granen, boekweit, Italiaans raaigras, 
voedererwten, lupine, koolzaad, e.d. wordt het insectenleven en dat van kleine dieren en vogels gunstig 
beïnvloed. Maar ook het landbouwkundige voordeel van meer organische stof in de grond is natuurlijk 
zeer belangrijk met het oog op de vruchtbaarheid voor de toekomst. Arend zaait er in beperkte mate 
phacelia bij, die gunstig is voor insecten en vogels. Veel phacelia geeft weliswaar door de fraaie paarse 
bloemen voor buitenstaanders een mooie aanblik, maar diezelfde buitenstaanders hebben dan de 
neiging het veld als hun vrije natuur te gebruiken en door het veld te banjeren, wat juist niet de 
.l,bedoeling is; het moet een rustgebied blijven, m.a.w. de aanbouw phacelia toch maar beperken. 
Arend maakt ook gebruik van akkerrandmengsels (ongeveer twee ha.), die in sterke mate uit meerdere 
bloemsoorten bestaan, wat nogmaals gericht is op het bevorderen/in stand houden van het insecten- en 
vogelbestand, bijvoorbeeld van patrijzen. Net als bij meerjarige proeven in Aalten heeft ook Arend 
kunnen constateren, dat het aantal stelletjes patrijzen toegenomen is. Arend zorgt voor een goede 
variatie in vruchtopvolging, m.a.w. geen meerdere jaren achtereen mais op hetzelfde perceel, enz.  Dit 
alles is gericht op het in standhouden van de bodemvruchtbaarheid voor de lange termijn.
Een bijzonder verschijnsel is de toepassing van het plas-drassysteem op twee hectare grasland 
tegenover Jöpkes. Zoals Gerrit Ordelman al in de beschrijving van zijn landgoed heeft aangegeven is 
het belangrijk voor een goede kievitenstand dat de weilanden enigszins vochtig zijn. Het plas-
drassysteem houdt in, dat een weiland door beregening of bevloeiing vochtig gehouden wordt waardoor 
het een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels als de kievit en grutto wordt. Als je in het voorjaar langs 
Jöpkes fietst, dan zie je op dat vochtig gehouden perceel beduidend meer kieviten dan op andere 
percelen. Arend maakt gebruik van dit systeem door met zonnecollectoren water op het weiland te 
pompen. 

Uit het voorgaande valt af te lezen, dat Arend een zinvolle bijdrage levert aan de natuur in het 
Noordijkerveld. Misschien krijgen de bezoekers aan het gebied in de toekomst nog wel zeer kleurrijk 
velden te zien, want de schoonzoon van Arend heeft met een opleiding op het gebied van bloementeelt 
en een grote affiniteit tot plantenteelt misschien wel plannen sommige percelen van een kleurtje te 
voorzien. Maar dat is toekomstmuziek en wishfull thinking.

Bloemenzee in de Voele Padde
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Bollert Brons in het Noordijkerveld.
De Landelijke rijvereniging en Ponyclub de Pasruiters organiseert in het laatste weekend van september
het jaarlijks  nationale evenement “De Bollert Brons”. Van oudsher is “De Bollert Brons” een cross 
country voor ruiter en paard, waarbij alle deelnemende combinaties een dressuurproef afleggen, een 
springparcours rijden, als ook de spectaculaire cross welke uitgezet is in het natuurgebied “De Bollert”. 
In 2018 werd dit evenement voor de zestigste keer gehouden.
De Bollert Brons is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardig evenement met een Herfst Fair. 
Ook wandelaars kunnen hier hun hart ophalen, want dit unieke plekje midden in de prachtige bossen en 
heide tussen Geesteren, Gelselaar en Noordijk in de gemeente Berkelland leent zich daar bij uitstek 
voor.
De volgende foto's geven een impressie van de jaargang 2017.
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Bewoners van het Noordijkerveld

Tot het Noordijkerveld rekenen we het gebied ten noorden van de Markveldsedijk en ten westen van de 
Diepenheimseweg. Aan de noordkant loopt de grens bij Diepenheim (Overijssel) en Gelselaar en aan de
oostkant bij de Elsmansdijk. Dat betekent dat Veldmans, oftewel Reurink aan de Reurinkweg, ondanks 
dat de huisnaam Veldmans aan het Noordijkerveld is ontleend, buiten het beschouwde gebied valt. 
Langs de rand van het Noordijkerveld, dus feitelijk buiten het Noordijkerveld zelf, hebben rond 1820 
reeds de eerste ontginningen plaats gevonden en zijn de eerste hutten gebouwd. Het Noordijkerveld 
was toen nog in beheer bij de Marke Noordijk. De Marke verdeelde het gebruik van het Noordijkerveld 
om er plaggen te steken en er schapen te laten grazen. In die tijd was het nog zo, dat als je ’s morgens 
een stukje grond schoon gemaakt had en er een hut had gebouwd waarvan de schoorsteen rookte, dan 
kon de Marke “je niet meer weg krijgen”. De Marke was dan nog wel de eigenaar die aan de bewoner 
recht van opstal verleende. De bewoner viel dus onder de Marke en moest aan de Marke een financiële 
bijdrage geven. Rond 1820 werden de eerste boeken van het bevolkingsregister van de gemeente 
Neede aangelegd. In deel 3 werden de behuizingen als hutten/hietland in het bevolkingsregister 
ingeschreven, zoals:
- Hut 328, aanvankelijk bewoond door Bernardus Koeslag. Ondanks dat de latere bewoner 
Hermanus Markink heette, bleef de huisnaam Mans Kooslag. Mans Markink was toentertijd  bij Koeslag 
ingetrouwd. Het huidige adres is Haardijk 8.
- Hut 329, aanvankelijk bewoond door Hendrik Bruntink. Ongeveer daar waar later Veldmans is 
gebouwd. Thans adres Reurinkweg 2.
- Hut 330, aanvankelijk bewoond door Jan Willemsen. Tussen Veldmans en Tuithaar gelegen. 
Vroeger was de huisnaam de Pruike. Nu geheel verdwenen.
- Hut 331, aanvankelijk bewoond door Teunis Keuben. Later door de familie Geerdink. De 
huisnaam is de Zomer, het huidige adres is Markveldsedijk 7. 
- Hut 332, aanvankelijk bewoond door Hendrik Hilverink, ongeveer ter hoogte van Kip Roelof, daar 
waar Klein Willink woonde op het adres Kipkesdijk 1.
- Hut 333, aanvankelijk bewoond door Jan Tjasink, later vele jaren bewoond door de familie 
Kleine. Thans is het adres Markveldsedijk 5.
- Hut 334, aanvankelijk bewoond door Jan Welmerink, gelegen midden op het eerdere Noordijker 
voetbalveld tegenover de Sweanske aan de Benninkdijk. Huisnaam was de Visker, naar een eerdere 
bewoner Jan Visser. Al heel lang verdwenen.
- Hut 335, aanvankelijk bewoond door Berend ten Elshof, later de Richter genoemd, gelegen aan 
de kruising Benninkdijk Markveldsedijk, tegenover de Sweanske. Het huis is afgebroken. Het laatste 
huisnummer was E111 en Jan Stokkentreef was de laatste bewoner.
- Hut 336, aanvankelijk bewoond door Albert Huurneman, eerder gelegen tegenover het vroegere 
voetbalveld aan de Benninkdijk. Geheel verdwenen.
- Hut 337, aanvankelijk bewoond door Derk Vrielink,
- Hut 338, aanvankelijk bewoond door Derk Naaldenberg,
- Hut 339, aanvankelijk bewoond door Gerrit te Nijenhuis, tegenover Tutemans aan de 
Elsmansdijk. Lang bewoond door de familie ten Elshof. Adres nu Elsmansdijk 13.
- Hut 340, aanvankelijk bewoond door Harmen Mol, later door de familie Lam, eerder E146, nu is 
het adres Lage Broekdijk 1.
- Hut 341, aanvankelijk bewoond door Arentjen te Goorhuis, tegenwoordig door de familie Bats, 
eerder E 147, nu is het adres Lage Broekdijk 5.
- Hut 342, aanvankelijk bewoond door Gerrit te Goorhuis, later timmerman Rijkenbarg. Adres 
Elsmansdijk 17.
- Hut 343, aanvankelijk bewoond door J.H. Hulshof, op ’n Kooken, vele jaren bewoond gebleven 
door de familie Hulshof. Huidige adres Hagdijk 5.

- Hut 344, aanvankelijk bewoond door Jan Welmerink, 
- Hut 345, aanvankelijk bewoond door Jan Hendrik Assink, op de Breuer, die de Marke Noordijk 
getart heeft door vele jaren te weigeren zijn recht van opstal te betalen. Lang bewoond door de familie 
Florijn. Het huidige adres is Aaftinkdijk 2.
- Hut 346, aanvankelijk bewoond door Jan Wanink. Boerderijtje, waar de familie Wanink lang is 
blijven wonen en een aannemersbedrijf is begonnen. Het huidige adres is Hilversweg 4.
- Hut 350, aanvankelijk bewoond door Gerrit Wanink, op de Voortmaat. Tegenwoordig 
Bouwmeester en Eggink aan de Voort 4.
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Rond 1820 waren alle huizen binnen de gemeente opeenvolgend  genummerd. Voor Noordijk waren dat 
de nummers 187 tot en met 288. Vervolgens werd er een lijst toegevoegd met de toen ontstane hutten. 
Deze kregen nummers boven de 300.

Vanaf 1850 zijn op kaarten van het Noordijkerveld de nieuwe rechte wegen te zien. Op de achtergrond 
zijn nog de kronkelwegen te zien, waarlangs in vroeger jaren de boeren trokken om vee te laten grazen,
plaggen te maaien en schadden te steken. De lange rechte wegen, die van boven gezien een uniek 
beeld opleveren, zijn aangelegd om de marke-gronden te kunnen verdelen. De nieuw te vormen 
percelen werden daardoor bereikbaar gemaakt. Van links naar rechts lopend, gaat het om de 
Noordijkerveldweg en de Markveldsedijk. Verticaal van links naar rechts om de Elsmansdijk, de 
Haardijk, de Benninkdijk, de Mengersdijk, de Kipkesdijk en de Karelsdijk. Tot aan de jaren 50 / 60 van 
de vorige eeuw zijn dit zandwegen gebleven. En ter afsluiting aan de oostkant de Diepenheimseweg.

De Marke Noordijk, ook wel als Markt aangeduid, kende in 1808 de navolgende geërfden: 
A.W. Walijen rentmeester van ’t Borculosche domein namens Wemink; E. Broeker rentmeester des 
geestelijke goedern onder Borculo namens Benneker, Steinfort, Wunneker; Fruwink; Saaltink; Hungerink;
Markerink; Gerrit ten Cate namens Wenninkmole en Nijhuis; Bensink; Geerdink; Olthof; Swaleman; 
Brinkhof; Wanink; Menger; Harperink; Hesselink; Dieperink; Scholte Giffel en Jan Ruwhof namens 
Hilverink; Leppink; Groot Hornte; Heineman; Stokker; Jan ten Hopen namens den Teger; Tieberink 
(Eskes)  (Garrit Jan Dieperink); de Hoeve de heer Lefers GG.

Na 1900 zette de ontginning van het Noordijkerveld goed door en ontstonden beetje bij beetje de 
weidevelden. De werkverschaffing in de jaren dertig van de vorige eeuw , de crisisjaren, heeft hier mede 
aan bijgedragen. De boeren hebben zich er toen gevestigd door een stukje heidegrond te kopen, dit te 
ontginnen en er een huis of een boerderij op te bouwen. Veel is er ook door Ter Kuile gebouwd.
Uitgaande van de huidige adressen wordt daarop, in alfabetische volgorde van straatnamen, terug 
gekeken. Deze adressen zijn te vinden op de volgende kaart van de huidige situatie.
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Nieuwe kaart van het Noordijkerveld met daar op aangegeven de huidige adressen (huisnummers)

Benninkdijk of Markveldsedijk ?: Aan de Benninkdijk, bij de kruising met de Markveldsedijk, heeft een 
piepklein huisje gestaan, dat de huisnaam De Richter had gekregen. Het huis was naar men zegt niet 
veel breder dan de voordeur. De laatste bewoner was Jan Stokkentreef, pannenbakker bij de 
steenfabriek van Ten Cate. Hij woonde er met zijn vrouw Engelina Hendrica ten Loohuis en hun zoon 
Arend Jan. Er kwamen meer kinderen, maar die zijn al jong overleden. Het huisnummer was toen E111. 
Berend ten Elshof was rond 1830 de eerste 
bewoner. Hij had  recht van opstal gekregen 
van de Marke van Noordijk. Het hutje op de 
hei, met kadasternummer A143, had toen in 
het bevolkingsregister het huisnummer 335. 
Daarna woonde zijn dochter Hendrika ten 
Elshof er, eerst met Harmen Kleinbrinke en na 
diens overlijden met zijn broer Hendrik Jan. 
Jan Stokkentreef en zijn vrouw woonden er al 
een tijd bij in toen Hendrik Jan en Hendrika zijn
overleden. Ze zijn er blijven wonen tot in de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Jan was een 
in Ambt Delden geboren neef van Harmen en 
Hendrik Jan Kleinbrinke.

Eens was hier de Richter
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Benninkdijk 3: Thans bewoond door de familie Stokkers. Het laatste E wijknummer was E190A. De 
huisnaam is Stokkers. Gebouwd in 1959. Een nieuwe boerderij, ontstaan in het kader van de 
ruilverkaveling Neederberg. De boerderij is toen een tijdlang als modelwoning te bezichtigen geweest. 
(Zie Noariker Jaorgang nr. 7.)
In 1959 is Gerrit Stokkers er met zijn vrouw Reintje Hoefman en hun zoon Gerrit Jan komen wonen. Ze 
kwamen van de boerderij de (kleine) Hilvert aan de Bliksteeg, waar daarna de familie Huisjes is komen
wonen en 
nog steeds 
woont.

                                            Links de eerste bewoner Gerrit Stokkers, boven Benninkdijk 3              

In 1962 trouwde Gerrit Jan, roepnaam Gerrit, met Johanna  Snellenborg. Na een verbouwing trokken ze 
bij de ouders in. Daar werden ook hun vier kinderen geboren: Reini, Gerrit (Gert), Irma en Margreet. In 
1972 is er naast de boerderij een bungalow gebouwd, waar de oude Gerrit en Reintje zijn gaan wonen. 
Gerrit en Johanna bleven op de boerderij, waar 
ze het gemengd boerenbedrijf voortzetten.
Ze wonen er nog steeds, samen met hun zoon 
Gert. Na het overlijden van Gerrit en Reintje 
wordt de bungalow als vakantiehuisje 
verhuurd. Evert en Gerrie Wanink hebben er, in
afwachting van de realisatie van hun woning op
de Vonderman, een tijdlang permanent 
gewoond. Rechts op de foto de bungalow.

Vele jaren is de boerderij van Stokkers het start en 
eindpunt geweest van de Nieuwjaarswinterwandeling
van de Historische Vereniging Oud Noordijk. Zoals op
de foto links te zien is, werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de gastvrijheid van de familie Stokkers. 
Rond een knetterend houtvuur liet men zich de snert,
na afloop van een prachtige wandeling door het 
Noordijkerveld, goed smaken.
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Benninkdijk 4a en 6: tegenwoordig vakantiehuisjes. De huisnaam is De Kattebraak. De huidige 
eigenaren zijn  de Bert Izaks en de broers Derk Jan en  Eric Marsman.
Betje Elshof (Ordelman-Krooshof) over De Kattebraak: Hier vroger an de oaverkante van de weg. A’t 
mie va daor graof in de groond dan kon e allemaol aerewark naor bov’n haal’n. Daor heb vroger leu 
woond. En dee heet’n De Kattebraak. En dee bunt later weg egaone naor Nee. Zea’n ze toon. Daor is 
noo ’n bos dat ze de Kattebraak neumt. Woo’t ze van eleafd heb mag Joost wett’n. Vaste in ’n leem’n 
hutte. 
Op 19 november 1866 kwam de familie Bluemink naar Noordijk. Ze waren afkomstig van de Kattebraa in
het Mazeveld bij Café de Viersprong in Stokkum (Markelo). De boerderij heette eigenlijk Quatre Bras, 
vier armen, een aanduiding voor een viersprong. In de volksmond is dat verbasterd tot Kattebraa. 
Het huisnummer was toen E147 en ook E154. Gerrit Jan Bluemink is er tot in 1872 blijven wonen en 
daarna naar Neede vertrokken. In het midden van de vorige eeuw heeft Manseum Bos er gebruik van 
gemaakt. Hermannus Johan Bos, zoals hij officieel heette, woonde bij de Fökker waar ook de grond van 
was. Hij had er een oude auto als onderkomen. Hij noemde het De Katterbraak en plaatste diverse 
berichten in de kranten. Zo bood hij in 1938 blauwe pauwen te koop aan, in 1941 een jachthond  en in 
1943 gelegenheid tenten te plaatsen. 
Tegenwoordig zijn het vakantiehuisjes. Nummer 4a wordt gebruikt door de familie Izaks. Albert Izaks was
er eerder elke zondag te vinden. 
Nummer 6 is in gebruik bij de familie Marsman. Derk Jan en Eric hebben het begin 1986 in eigendom 
gekregen van hun vader, J.G. Marsman. Die had in 1962 de helft van de Kattebraak, binnen de familie 
Marsman ’t Bosje genoemd, gekocht. In 1964 heeft de familie Marsman de zomervakantie er in een tent 
doorgebracht. (Zie foto onder). In 1966 is een houten huisje van 3*3 meter gebouwd, waarvan de 
onderdelen op het dak van een VW kever vanuit Alphen aan de Rijn aangevoerd zijn. In 1991 is bij de 
gemeente een vergunning aangevraagd voor de verbouwing tot een zomerhuisje en in 1995 was dat in 
eigen beheer gerealiseerd. De familie Marsman gebruikt het huisje als een familiehuis. Het is een soort 
pied-a-terre in de Achterhoek waar ze al vanaf 1962 komen. Eric woont in Warnsveld en gebruikt het 
huisje sporadisch. Derk Jan woont in Heerhugowaard en vertoeft er met zijn vrouw Annemiek Knook het 
jaar door een aantal weken. Ook hun kinderen zijn er soms een weekend.

Rechtsboven de familie Marsman voor 1965  
bij de tent en de huidige zomerhuisjes in De 
Kattebraak met rechts  Benninkdijk nr. 4a en 
boven nr. 6

Manseum Bos plaatste ooit in de krant:
DE KATTERBRAAK, Noordijk (Gld.) looft uit 
EEN RIJKSDAALDER voor proces-verbaal 
waarop veroordeeling volgt.
Moeilijk te begrijpen, maar elders stond in 
dezelfde krant: OPEN BRIEF aan den heer 
A.J. Hulshof, Noordijk (Gld.) door H.J. Bos.
Mogelijk had hij een probleem met Hulshof.
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Benninkdijk 5: Bewoond door kunstenares Leonie Zieverink en Jacqueline Groeneveld als de Crea 
Bea’s. Laatste huisnummer was E190. De boerderij is gebouwd rond 1918. De huisnaam is Ordelman. 
Gebouwd en bewoond door Derk Willem (Willem) Krooshof (Elshof) met zijn vrouw Derksken Kempers 
en hun dochters Elisabeth (Betje), Harmina, Gerritdina Hendrika en Hendrika.Derk Willem had de twee 
en een halve bunder, waarop het huis is gebouwd, verkregen uit een erfenis. Later zijn er percelen heide,
gelegen aan de andere kant van de Benninkdijk, bijgekocht van Bollert, Nieland en Meddel Jenneken. De
namen van de vroegere eigenaren zijn er als veldnamen aan toegekend. Deze percelen zijn door Derk 
Willem en huisgenoten ontgonnen.
Later trouwde Gerrit Jan Ordelman met Betje en kwam er vervolgens bij in wonen. Zij kregen 2 kinderen: 
Willem en Gerrit. Willem woont nu in Goor.

Ordelman, Benninkdijk 5
Zoon Gerrit trouwde met Gerrie Haverslag en kwam er in een nieuwe woning naast wonen. Zij kregen 2 
dochters; Karin en Lenie. Gerrit, in 2017 overleden, was ook “getrouwd” met het Noordijkerveld. Als groot
natuurliefhebber heeft hij er voor gezorgd, dat rond zijn huis een landgoed is ontstaan. Elders in dit boek 
is daar uitvoeriger aandacht voor. December 2018 zijn de woningen en het landgoed verkocht. De 
nieuwe eigenaren zijn Christiaan en Marie Oudemans.
Leonie Zieverink houdt zich bezig met intuïtief schilderen en met haar hondjes. En Jacqueline is 
ambulant begeleider bij Opweg Coaching. Leonies grootste passie zijn haar stamboom hondjes. In 2007 
kwam ze met 7 hondjes aan de Benninkdijk 5a wonen. Haar Kennelnaam is Leonies-Toppers. Haar 
favorite ras is Cavalier King Charles Spaniel . Ze traint de hondjes, loopt shows en paar keer per jaar 
heeft ze een nest. 

Links de 
hondjes 
en 
rechts 
de 
intuïtieve
schilder-
kunst  
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Diepenheimseweg 55:  Bewoond door de familie Floors. Gebouwd in 1931. De huisnaam is 
Heinneman. Jan (Hendrik Jan) Heinneman en zijn vrouw Hanna (Johanna Geertruida) Heinneman – 
Regterschot hebben het huis laten bouwen. Ze kwamen van Diepenheim. Ze verzorgden een aantal 
koeien, varkens en veel kippen. Bovendien was Jan daghuurder bij de boerderij van Ter Kuile. De grond 
was ook van Ter Kuile gekocht. Er kwamen twee kinderen, Geertje en Hendrika. Geertje trouwde met 
Henk Floors. In 1964 was het lhuisnummer E262. H.G. Floors (Henk) en Geertje Floors-Heinneman 
woonden er toen. Er kwamen drie kinderen; Jan, Gerrit en Jolanda.  
Nu woont alleen Geertje er nog met haar zoon Gerrit. Jolanda en Erwin Elferink wonen in de nieuwbouw 
ernaast, met als adres Diepenheimseweg 55a.

Op 30 juli 1931 heeft Hendrik Jan Heinneman, landbouwer, wonende te Diepenheim, een perceel 
weiland gelegen aan den Gelderschen Dijk op den hoek van den grintweg naar Diepenheim te Noordijk, 
ter grootte van een hectare en vijftig aren gekocht. Als verkoper handelde Hendrik Rijkse als lasthebber 
van de heer Hendrik ter Kuile, Jz, zonder beroep wonende te Enschede. De koopsom was fl.1650,00. 
Een deel van de grond was nog verhuurd aan de heer Jonker. Op 25 juli 1931 was reeds bij de 
gemeente Neede een bouwvergunning voor een woning met een oppervlakte van 48 vierkante meter 

aangevraagd. Hendrik Jan had in januari 1938
ook nog een stuk heide met dennen ter 
grootte van iets meer dan vier hectare 
gekocht, dat hij met subsidie in het kader van 
de werkverschaffing heeft laten ontginnen.  

Links: Hanna Heinneman – Regterschot 
die op de melkbussen past 

Onder: Floors (Heinneman, Stip), 
Diepenheimseweg 55 en 55a, anno 2018
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Diepenheimseweg 57: Bewoond door Wim Hietland. Gebouwd in 1933. De huisnaam is De Lanever. 
Egbert Arend Jan Hietland en Berendina te Winkel kwamen van Gelselaar van de boerderij De Lanever.
In 1964 bewoond door Berendina (Diena) Hietland – te Winkel, weduwe van Egbert Arend Jan (Embert) 
Hietland, en hun zoon Gerrit Hendrik. Het huisnummer was toen E257. Embert is op 1 mei 1901 onder 
Borculo (Gelselaar) geboren en op 6 oktober 1959 te Neede overleden. Zijn vader, Gerrit Hendrik 
Hietland, was van Gorssel naar Gelselaar gekomen en leefde daar tot 1941.
 
De grond aan de Diepenheimseweg is gekocht van ter Kuile. Het huis is gebouwd door een aannemer uit
Diepenheim. De familie Hietland is altijd boer geweest en tot nu toe gebleven.
Zoon Gerrit Hendrik is op 13 mei 1934 geboren en in 2012 overleden. Hij was getrouwd met Anna te 
Bokkel, die in februari 2018 is overleden. Ze kregen vier kinderen. Wim, Bea, Bert en Hans. Wim bleef op
de boerderij, Bea woont in Amsterdam, Bert in Neede en Hans in Almelo.

De familie Hietland heeft er nu een 
maatschap, gevormd door D.W. 
(Wim) Hietland en G.J. (Hans) 
Hietland. Ze hebben een 
landbouwbedrijf voor het fokken en 
houden van melkvee. Er zijn 85 
melkbeesten, 30 stuks jongvee en 
31 hectare grond om te bewerken.

Hietland, De Lanever, 
Diepenheimseweg 57, 
anno 2019 
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Diepenheimseweg 59: Bewoond door de familie Borgijink. Gebouwd als proefboerderij door Ter Kuile. 
Elders in dit boek wordt daar uitvoerig aandacht aan besteed. In 1964 was de bewoner Francesco Fiorito,
bewindvoerder voor Ter Kuile en getrouwd met de kunstenares Nora ter Kuile. Het huisnummer was toen 
E251. En op het nummer E251a woonde toen G.J. Wolterink. 
In 1980 waren Frans en Trees Borgijink op zoek naar een nieuwe locatie, omdat ze in Voor-Beltrum 20 
hectare verspreid liggende grond hadden. Ze waren zich op Groningen aan het oriënteren, maar zagen 
toen Ter Kuile te koop staan. Het geheel werd gekocht en Frank en Trees kwamen met hun zoon Jos 
naar het Noordijkerveld. Aanvankelijk heeft Mario Fiorito er nog een half jaar bij ingewoond. Mario had de
boerderij nog wel willen voortzetten, maar aangezien hij niet de enige erfgenaam was, was dat niet 
haalbaar. 
In 1982 is zoon Jos met Tiny getrouwd. Zij kregen vier dochters; Joyce, Claudia, Ylona en Xandra. Jos en
Tiny wonen er nu nog steeds. In 1991 zijn ze intern verhuisd. Ze hadden een melkveebedrijf met een 
stalinrichting van het Agro Technisch Bureau Wateler. Ze zijn begonnen met 140 melkkoeien. In 2017 zijn
ze gestopt met het melkvee. Hun 49 hectare grond wordt nu deels verhuurd. Ze doen nog wat akkerbouw
en verbouwen mais, aardappels en gras. Op dezelfde locatie, maar met het adres Diepenheimseweg 61
wonen dochter Ylona en Ronald Elferink met hun zonen Mick en Jorick.

 

Voorheen Proefboerderij Ter Kuile, Diepenheimseweg 59, boven in 2019 en onder in 2018
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Elsmansdijk ?:  Het huis met de huisnaam Voort Jan Willem is reeds afgebroken, voordat er een 
adres aan de Elsmansdijk aan toegekend is. Op oude kaarten, van ongeveer 1850 tot 1910, was er bij 
de kruising van de Elsmansdijk 
met de Hoge Broekdijk een 
huisje te vinden. Op de  kaart 
hiernaast is dit met een pijl 
aangewezen. Hier woonde 
vanaf 1 mei 1845 Willemina 
Klein Braskamp, de moeder 
van Jan Willem Wanink. Eerst 
samen met twee dochters, 
maar vanaf 1 mei 1846 samen 
met haar zoon Jan Willem. 
Willemina kwam van het huisje 
de Voortmaat, dat gestaan 
heeft tegenover 
Bouwmeester/Eggink aan de 
Voort. Blijkbaar moest ze dit 
huis verlaten nadat in 1843 
haar man Gerrit Wanink was 
overleden.

Topologische kaart van de kruising Elsmansdijk en Hoge Broekdijk

Na het overlijden van Willemina in 1890, trouwde Jan Willem in 1891 met de weduwe  Arendina Assink. 
Nadat in juni 1906 Jan Willem  Wanink was overleden en zijn vrouw verzorging nodig had, werd het huis 
met een aantal percelen grond verkocht aan de timmerman Willem Rijkenbarg. Willem koopt een en 
ander onder een aantal voorwaarden, waaronder de verzorging  van Arendina tot aan haar overlijden. 
Veel inspanning heeft dat niet gekost, omdat Arendina Assink al op 19 december1909 is overleden, nog 
voor dat de bijbehorende akte uitgeschreven was. Na 1909 zijn er geen nieuwe bewoners op dit adres 
ingeschreven. Rijkenbarg zal het huisje toen wel gesloopt hebben. Het laatste E wijknummer was ooit 
E84. Volgens een interview in mei 1986 met Trui Gotink, geboren Haarman en afkomstig van het 
nabijgelegen boerderijtje De Scheper, stelde het huis niet veel voor: “niet zo aardig en geen vloer in huis”.

Zo ziet het er nu ter plekke uit, gezien vanaf de kruising Elsmansdijk met de Hoge Broekdijk
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Elsmansdijk 8: Bewoond door de familie Brunshorst. Gebouwd rond 1849. De huisnaam is De 
Veldsnieder of De Veldsmid. Op 1 mei 1849 was de dagloner Gerrit Jan Timmerije met zijn vrouw Janna
Lansink en hun zoon Hendrik Jan van het adres E74 verhuisd naar het adres E77. Waarschijnlijk was dat
het toenmalige adres van De Veldsnieder ( ook De Veldsmid genoemd).  Deze Gerrit Jan kwam van De 
Veldsnieder in Geesteren en heeft de huisnaam dus meegebracht. Nadat Hendrik Jan in 1865 met 
Hendrika Veurtjes is getrouwd werd hij de hoofdbewoner. Ook Hendrik Jan was dagloner. Na Hendrik Jan
werd zijn zoon Gerrit Willem de hoofdbewoner. Hij was getrouwd met Aaltjen Ongena. Gerrit Willem was 

fabrieksarbeider  en leemgraver bij de steenfabriek 
van Ten Bokkel Huinink. Hij bezat een paar gouden 
handen en repareerde allerlei huishoudelijke 
voorwerpen zoals gaatjes in emmers, afwasbussen en
koffiekannen. Dat leverde hem de bijnaam De 
Veldsmid op. Het was een klein boerderijtje met 
kippen, varkens en een paar koeien. Gerrit Willem 
kwam in 1952 om het leven bij een ongeval met zijn 
fiets op de Borculoseweg. Aaltjen leefde tot 12 juli 
1970. In 1964 werd het toenmalige E wijknummer 
E153 veranderd in Elsmansdijk 8. De bewoonster was
toen nog de weduwe A. Timmerije – Ongena. Gerrit 
Willen en Aaltjen hadden vijf kinderen:
Jan, Mientje, Gerard, Willem en Aaltje. Willem is    
overleden in 1982. Hij heeft tot aan zijn dood op De
Veldsmid gewoond. Daarna is het boerderijtje verkocht
aan Willem Timmerije, een zoon van Gerard, van het 
gelijknamige loonbedrijf in Noordijk. Hij heeft het huis 
tot het eind van de jaren 90 verhuurd, eerst aan
Henk en Janny Wormgoor en daarna aan de familie 
Tijink. In 1998 is het huis afgebroken en vervangen en
heeft het de huidige vorm gekregen. Daar woont nu de
dochter van Willem en Hanna Timmerije; Annet, 
samen met haar man Eric Brunshorst en dochters 
Lieke en Merle. 

Links De Veldsnieder, ofwel de Veldsmid, vroeger en 
onder anno 2017
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Elsmansdijk 12:  Nu bewoond door de familie J. Mengerink. Gebouwd in 1927. De huisnaam is 
Ruimzicht. Op 10 juni 1927 kwamen de landbouwer Harmen Voortman en zijn vrouw Johanna 
Gerritdina Koeslag er wonen. Het adres was toen E78a. In 1939 is Harmen overleden en woonde er 
alleen nog de weduwe Voortman. Het huisnummer was toen E150.
In 1946 heeft Mannes Meddeler het huis gekocht en is er samen met zijn vrouw Hendrika Johanna  
Meerman (Dieke van de Meddeler) en hun kinderen Hendrika Johanna, Harmina Frederika en Everdina 
Janna gaan wonen. Later is Hendrik Jan Mensink er bij ingetrouwd. Hij trouwde met de dochter Everdina
Janna, roepnaam Dinie. Zij kregen een zoon: Jan Harmen Marinus, roepnaam Harrie. Deze zoon bleef 
op Ruimzicht wonen tot het huis verkocht werd aan Jan Mengerink. Jan Mengerink woont er nu samen 
met zijn vrouw Joke. 
Op 1 juli 1997 hebben Jan en Joke het huis gekocht van Harrie Mensink. Ze woonden toen tijdelijk bij de 
familie Rijkenbarg en hoorden op een verjaardagsfeest dat het huis te koop kwam en waren daarmee de 
eerste gegadigden. Zo woonden voordien aan de Oude Eibergseweg in Neede.

Volgens de kadastergegevens zou het huis gebouwd zijn in 1927, en volgens het bevolkingsregister, 
hieronder afgebeeld, zijn de eerste bewoners er op 10 juni 1927 komen wonen. 
Desondanks staat er 1928 op de gevel.

Ruimzicht,  Elsmansdijk 12, anno 2019
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Haardijk 5: thans bewoond door  C.J.M. Noortman en C.J.M. Aanhane. Gebouwd rond 1924. De huisnaam
is ’n Denger. Waarschijnlijk is de woning een vervanging van het iets verderop gelegen en afgebroken 
huisje dat de Dengerieje zou hebben geheten. Volgens het Veldnamenonderzoek wordt de weide ter plekke 
nog steeds de Dengerieje genoemd. Dit huisje zou dan in 1860 gebouwd kunnen zijn. Naar men zegt heeft 
nog vele jaren een linde de plaats van het huisje gemarkeerd.
In 1964 woonden J. Hietbrink en H. Voortman op 'n Denger. Het huisnummer was toen E152. 
Herman Voortman was getrouwd met Aaltjen, een dochter van Jan Hietbrink en Gerritdina Willemina 
(Gadine) Klanderman. De vader van Jan Hietbrink, die ook Jan Hietbrink  heette, was rond 1919 de 
hoofdbewoner en was getrouwd met Aaltjen Mol, een dochter van Jan Willem Mol. 
Jan Willem Mol was er rond 1860 met zijn gezin bestaande uit zijn vrouw Gezina Hendrika Grooters en de 
kinderen Aaltjen, Jan en Engbert komen wonen. Het eerste huisnummer was E77a. Jan Willem was 
afkomstig van de familie Mol, die vele jaren op Borgman aan de huidige Uitslagdijk heeft gewoond.
Rond 1885, toen Jan Hietbrink en Aaltjen Mol er woonden, was het adres E78. Toen woonden op dat zelfde 
adres ook Harmannus Leeftink en Janna Hattink. Janna was de weduwe van de in 1879 overleden Garrit 
Jan Dengerink. Garrit Jan Dengerink heeft dus op hetzelfde adres gewoond als Jan Hietbrink, hetgeen een 
goede verklaring oplevert voor de huisnaam ’n Denger.
Op 1 juni 2001 hebben C.J.M. Noortman en C.J.M. Aanhane het huis gekocht van Herman Voortman. 
Eerder had het huis een agrarische bestemming, nu enkel een woonbestemming.  C.J.M. Noortman, 
geboren te Hoogland, is technoloog van beroep. Mascha Aanhane is geboren in Katwijk ZH en is GZ-
psycholoog. Er zijn geen kinderen. 

'n Denger aan de
Haardijk in 
vroegere jaren 
en onder 
anno 2018
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Haardijk 7 en 7a:  Tegenwoordig in bezit van Eric Alferink. De huisnaam is de Pösse. Het huis is reeds
voor 1892 gebouwd. In 1964 bewoond door de familie  A.J. Haarman. Het huisnummer was toen E151. 
Arend Jan Haarman (1889-1973), getrouwd met Hendrika Bleumink woonde er vanaf 1 oktober 1913. 
Daarvoor woonde er vanaf 7 juni 1892 Jan Possen, samen met zijn vrouw Janna Mengerink en hun zoon
Garrit Jan. Jan Possen zal er de oorzaak van zijn geweest, dat hij en zijn boerderijtje de Pösse werden 
genoemd. Rond 1890 was het adres E79. Ten tijde van Jan Possen woonde ook de dagloner Jan 
Vruggink er met zijn gezin. Hij was getrouwd met Janna Veurtjes. Ze kregen 5 kinderen Gerrit Hendrik, 
Hendrik Jan, Gerritdina Johanna, Janna en Willem. 
In 1970  is de woning gesplist: Het woonhuis kreeg huisnummer 7 en de voormalige schuur kreeg 
huisnummer 7a.  Het woonhuis met nr. 7 is gekocht door mevrouw Meta Neven-Rozelaar en dhr. Herman
Knijtijzer kocht nr. 7a.
Op 30 juni 2003 heeft Eric Alferink de woning met het nummer 7a gekocht van een neef van Herman 
Knijtijzer, die het van zijn oom had geërfd. Eric woont  er op dit moment nog steeds. Hij woonde eerder in 
Lochem, Groningen en Nijverdal. Zijn impresariaat verzorgt de zakelijke en de publicitaire kant van de 
optredens van cabaretier Bert Visscher en zanger Gé Reinders. Tussen 1980 tot 2012 was Alferink ook 
werkzaam voor onder meer Wilfried Finkers, Herman Finkers, Ernesto en Marcellino en Mars Teunisz. Na
het overlijden van Meta Neven-Rozelaar op 21 december 2011 heeft  Eric Alferink in 2012 de woning met 
nr. 7 er bijgekocht. Daar wonen nu Jillis van de Vooren en Tamara van de Vooren-Batjuchin, die eerder in 
Geesteren en Borculo woonden. Tamara Batjuchin is een dochter van Boris Batjuchin en Trui Lubbers uit 
Borculo. 
Meta was afgestudeerd aan de Rietveld academie in Amsterdam en was een landelijk bekende 
pottenbakster. In de jaren dat Meta hier woonde werd er ’s winters in het belendende weiland geschaatst 
en verzorgde zij de warme chocolademelk. Daarnaast hield ze, naar verluidt, van een klein borreltje en 
een goede sigaar en reed ze in een open Morris Minor (alleen niet achteruit).
Herman Knijtijzer (Amsterdam 6 juni 1914 – Amsterdam 27 augustus 1994) was een Nederlandse 
architect.  De architect, Piet Blom, die op de campus van de Universiteit Twente studentenwoningen 
ontwierp en in Hengelo de Kasbah, begon zijn loopbaan met een stage bij het bureau van Knijtijzer.

Rechts 
De Pösse
anno nu, 
en daar 
onder 
anno 
1974

Onder De Pösse en 'n Denger in 1995 gezien vanaf de Elsmansdijk
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Karelsdijk 1: thans bewoond door de Hans Slotboom  en Carla Thuinte. De huisnaam is 
Mengerink. Gebouwd in 1920. 
In 1964 bewoond door G. Mengerink en G. J. Mengerink. Het huisnummer was toen E236. Garrit Jan 
Mengerink (7 maart 1923 – 10 april 1992) was getrouwd met Gese (Geeske) Egbers (12 maar 1925 – 
14 juni 2004). 
Hans en Carla hebben het huis in 1998 gekocht van Geesje Mengerink. Ze wonen er samen met hun 
drie kinderen: Mathijs, Lieke en Laura. Hans werkt bij loonwerker Timmerije en Carla is als tuinier 
bezig met het kweken van vaste planten en bollen. Bovendien vervaardigt ze artikelen van hout, kurk, 
riet en vlechtwerk. 

Hans Slotboom, is een nazaat van de familie Jonker, een familie, die alom 
aanwezig was en is in het Noordijkerveld.
Het is allemaal begonnen met Jan Jonker en zijn vrouw Martina Steur. Zij kwamen van Duivendijke in 
Zeeland. Door het regelmatig overstromen van hun land zochten ze elders mogelijkheden om beter te 
boeren. Ze kregen hulp van Hendrik ter Kuile, die pachters zocht voor een boerderij in Glanerbrug. Ze 
kwamen daarna in 1925 met hun gezin naar het Noordijkerveld. Ze zijn op het huidige adres Karelsdijk 
2 komen en blijven wonen. Hun kinderen en kleinkinderen, die zijn door het hele Veld uitgezwermd.
De zoon Johan Frederik is op het boerderijtje Jonker, thans Noordijkerveldweg 10, gaan wonen. De 
dochter Jannetje Johanna Anthonia is met Gerrit Koeslag getrouwd en woonde op Kipkesdijk 3. En 
de dochter Cornelia Jannetje is getrouwd met Geert van der Molen en is op Karelsdijk 3 gaan 
wonen.
Jan Gerard (Jan), zoon van  Antonie Jan, trouwde met Mina Wanink en is in Diepenheim op de Tukker
gaan wonen. Hun dochter Herma Jonker is getrouwd met Jan Schutte en woont nu weer in het Veld 
op het adres Mengersdijk 6.
De dochter van Johan Frederik, Tinie Jonker is getrouwd met Jan Willem ten Dolle en woont nog steeds
op het adres Kipkesdijk 12.
En natuurlijk is Hans Slotboom op dit adres, Karelsdijk 1, ook een zoon van Martina Jonker en Arend 
Jan Slotboom.

Karelsdijk 1, anno 2018
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Karelsdijk 2: thans bewoond door de familie A.J. Slotboom. Gebouwd in 1925 door Ter Kuile. De 
boerderijnaam is Jonker. Het eerste huisnummer was E125a. Jan Jonker is er op 11 mei 1925 samen 
met zijn vrouw Martina Steur komen wonen. Ze kwamen toen van Glanerbrug (Lonneker). Hun vijf 
kinderen, Johan Frederik, Jans Krina, Jannetje Johanna Anthonia,  Antonie Jan en Cornelia Jannetje, 
waren eerder in Duivendijke in Zeeland geboren. Jan was landbouwer, maar werkte ook bij de 
proefboerderij van Ter Kuile. De oudste zoon Antonie Jan (Tone) is op boerderij aan de Karelsdijk blijven 
wonen. Zijn broer Johan Frederik Wilhelm (Johan) is aan de Noordijkerveldweg 10 gaan wonen. Ook dit 
boerderijtje van Ter Kuile kreeg Jonker als huisnaam. 
In 1964 woonde  Antonie Jan (Tone) nog steeds op de boerderij aan de Karelsdijk. Het huisnummer was 
toen E238. Hij was in 1937 getrouwd met Johanna ten Elshof (van de Wepse). Er kwamen vier kinderen: 
Jan Gerard, die met Mina Wanink is getrouwd. Willem Jan (Willem), die in 1964 is verongelukt en Grada 
Christina (Grada), die met Jan Regterschot (van de Horre) is getrouwd. 
En Martina, die in 1964 getrouwd is met Arend Jan Slotboom en nog steeds samen met haar man op de 
boerderij aan de Karelsdijk woont. In 1965 is de boerderij gekocht van Ter Kuile. Daarvoor werd er van 
Ter Kuile gehuurd. De huur bedroeg in 1939 fl. 752,- per jaar en in 1945 fl. 902,-. Er kwamen vijf zonen: 
Anton, Gerrit, Hans, Martin en René. Hans woont aan de andere kant van de weg.
In 1997 is de boerderij verbouwd naar de huidige situatie. Zoon  Anton, getrouwd met Bianca Krijgsman, 
heeft de boerderij overgenomen. 
Hij heeft nu een melkveebedrijf en 
29 bunder grond. Eerder was het 
een gemengd bedrijf.

De familie Jonker laat weten dat de 
Ter Kuiles geweldige mensen waren. 
De Jonkers zijn altijd goed 
behandeld, zowel in het werk, de 
pacht als bij de latere verkoop.

Jonker (Slotboom) aan de 
Karelsdijk, anno 2018 en in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw.
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Karelsdijk 2b: Thans bewoond door W. Stel. Gebouwd in 1995. De familie Stel heeft om hun woning 
heen een compleet Vakantiepark Noordijkerveld gemaakt met diverse woningen en (zomer) huisjes, 
totaal 30 stuks. De huisjes hebben als adres 
Karelsdijk 2a, met als toevoeging nummers van 
1 tot 32.
“Het Noordijkerveld” is als camping opgericht 
door Dinant Klein Burink, onderwijzer aan de 
B. Tormijnschool in Noordijk. Later is de 
camping verkocht aan de familie Stel, waarna 
het vakantiepark ontstaan is en ook het 
woonhuis is gebouwd. 

Helemaal onderaan een foto van het woonhuis
van de familie Stel. Verder foto's van de  
huisjes en rechtsboven een foto uit de 
begintijd van de camping.
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Karelsdijk 3: thans bewoond door Margriet Kokkeel. Gebouwd in 1939 door Matthieu ter Kuile. De 
huisnaam is van der Molen. De eerste bewoner was Geert (J.F.) van der Molen. Hij kwam van Enschede 
en trouwde later met Corrie (Cornelia Jantje) Jonker. 
In 1964 nog steeds bewoond door J.F. van der Molen. Jan van der Molen is er geboren en heeft vele 
jaren voor Ter Kuile gewerkt. Het huisnummer was toen E247.  Nadien heeft Francesco Fiorito, eerder 
bewindvoerder op de proefboerderij van Ter Kuile, er tot zijn overlijden in 1991 op huurbasis gewoond. 
Thans is het huis in gebruik als woonboerderij. De familie Kokkeel woont er sinds 1993. Het huis is in 
1992 gekocht van de erfgenamen van Ter Kuile.  

Rechts en onder 
Karelsdijk 3, anno 
2018
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Kipkesdijk 3:  vanaf het begin en nog steeds bewoond door de familie Koeslag. Gebouwd in 1937. 
Huisnaam Hofman 't  Veld.
In 1937 betrokken door Gerrit en Jaantje Koeslag. Jaantje, officieel Jannetje Johanna Anthonia, was een
dochter van Jan Jonker en Martina Steur. Het eerste huisnummer was E218. Gerrit Koeslag was 
afkomstig van Koeslag (Hofman) aan de G.L. Rutgersweg. Er werden drie kinderen geboren; Gerrit, Jan 
en Annie. Gerrit is in Zutphen gaan wonen en Annie woont in Usselo. Jan werd boer en bleef, samen met
zijn vrouw Sientje, op de boerderij wonen. En doet dat nog steeds, alhoewel zoon Herbert ondertussen 
het boerenbedrijf overgenomen heeft. Hij woont ook op de boerderij, samen met zijn vrouw Chantal en 
de kinderen Jelle en Meike.Het bedrijf staat ingeschreven als  de Maatschap J.M. Koeslag, H.J.H. 
Koeslag en G.G. Koeslag-Harmsel en was actief in de branche fokken en houden van runderen (geen 
melkvee). Nu wordt er al jaren geen vee meer gehouden en worden de stallen gebruikt voor 
caravanstalling.
Het stukje bos gelegen vlak voor Koeslag, met het achtergelegen weiland was in 1923 door Jan Willem 
Meerman, alias Willem Kapraol, gekocht van Antonie Florijn, de Breuer. Het ging toen om een perceel 
heide te grootte van 1,71 Hectare. Het perceel was toen nog niet ontgonnen. Het kreeg de veldnaam 
“het Vuurste Veld”. Willem had nog een stuk heide gekocht, achter Elderink gelegen, dat “het Achterste 
Veld” werd genoemd. Het Achterste Veld werd geheel ontgonnen  en het Vuurste Veld grotendeels. Er 
was nog een stukje bos over en dat is er nog steeds. In de zomer graasden de twee of drie koeien van 
Willem in het veld. Dagelijks togen Willem en Heintje naar het veld om de koeien te melken, eerst met 
paard en stortkar, op het laatst met een oude auto, een Lloyd, waar voor de melkbussen de achterbank 
uitgehaald was.  Buurman Koeslag heeft inmiddels het bos en het weiland overgenomen.

Kipkesdijk 3, links in de jaren 50 van de 
vorige eeuw, voordat de weg verhard is 
en de bomen zijn verdwenen 

Onder een in 2018 gemaakte foto
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Kipkesdijk 5: tot eind 2018 bewoond door de familie van Schaijk. Gebouwd in 1920. De huisnaam van 
de boerderij is Elderink. In juni 1920 betrokken door Gerrit Markerink en zijn vrouw Harmina Hilhorst. De 
huisnaam Elderink is meegebracht uit Gelselaar.Op 30 april 1921 is er de zoon Engbert Gerrit geboren 
en op 28 december 1925 de zoon Willem Gerrit Jan. In 1964 bewoond door G. Markerink en E.G. 
Markerink. Het huisnummer was toen E215.
Sinds september 2010 bewoond door de fam. Van Schaik, die de boerderij gekocht heeft van de familie 
Markerink. Eind 2018 is de boerderij opnieuw verkocht. De boerderij is daarbij omschreven als een 
modern melkveebedrijf met een ruime bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen voor 180 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee en 80 rozékalveren. Voor het melken zijn er twee Lely robots. Bij het bedrijf behoort 
ca. 52 hectare landbouwgrond, waarvan ca. 32 als huiskavel. De overige gronden liggen nabij het bedrijf.

 

  Elderink, vroeger en anno 2018
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Kipkesdijk 10: thans bewoond door Iwan Annevelink en Elly te Vaanholt. Gebouwd in 1923. De 
huisnaam is Pardies.
In september 1924 betrokken door Jan Pardijs, geboren in 1891, en zijn gezin, verder bestaande uit zijn 
vrouw Arendina Hendrika (Dina) Welsink, waarmee hij op 14 juli 1924 getrouwd was, en hun dochter 
Christina Engelina (Stien). Het eerste huisnummer was E124a. Ze hadden daarvoor korte tijd ingewoond 
bij  Welsink op de Benneker, waar Stien ook geboren is. 
De in 1927 geboren zoon Derk Willem heeft maar 27 dagen mogen leven. 
Gerrit Jan te Vaanholt is er in 1945 door zijn huwelijk met Stien bij ingetrouwd. Gerrit Jan kwam van 
Rietmolen. Gerrit Jan en Stien woonden er ook in 1964 nog, toen het huisnummer E127 was. Ze kregen 
drie kinderen; Dinie, Jan en Henk. Jan is op de boerderij blijven wonen en Henk heeft er in 1976 een 
bungalow naast gebouwd. (Kipkesdijk 10a).
Dinie is getrouwd met Freek Knoop en in Rietmolen op het ouderlijk huis van vader Gerrit Jan gaan 
wonen. Er kwamen twee kinderen: Bert en Jos. Freek is in 2016 overleden.
Jan was getrouwd met Hannie Kuipers. Beide zijn reeds overleden, Jan in 2009 en Hannie in 2018. Jan 
was, naast agrariër,  bekend als scheidsrechter bij het touwtrekken. Er kwamen twee kinderen: Gerben 
en Elly. Gerben woont nu in Duiven. Elly woont nu op de boerderij. Zij is getrouwd met Iwan Annevelink. 
Ze kregen twee kinderen: Liane en Gerjon. Elly werkt in de zorg voor Hago in de Bloesem in Neede, een
warm thuis voor mensen met dementie. Iwan werkt op dit moment bij Remondis in Lichtenvoorde.

Onder boerderij Te Vaanholt (Pardies)  en links de 
eerste bewoners Jan Pardijs en Dina Welsink
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Kipkesdijk 10a: thans bewoond door de familie te Vaanholt. Gebouwd in 1975-1976. Huisnaam is 
Bungalow Te Vaanholt. 
Gebouwd naast de boerderij van Te Vaanholt op het perceel met de naam Het Bos. De gebroeders 
Wanink hebben de bouw uitgevoerd. Henk te Vaanholt woonde er met zijn vrouw Gerrie Boonk. Henk 
was chauffeur bij For Farmers in Lochem. Er kwamen twee kinderen: Emiel en Yvonne.
In de jaren 2011/2012 is er nog weer flink verbouwd en uitgebreid, zodat zoon Emiel met schoondochter 
Sharon Groot Oonk er ook kunnen wonen. Maar in 2012 is Henk ook overleden. Emiel en Sharon kregen 
twee kinderen: Thijmen en Youri. Emiel  is timmerman bij Rijkenbarg en Sharon werkt in de zorg bij 
Sensire. 
Yvonne woont in Noordijk samen met Raymond Wolthuis. Ze kregen twee kinderen: Twan en Collin.

Toen Jan Pardijs in 1924 naar Kipkesdijk 10 kwam, woonde er op het huidige adres Markveldsedijk 3, 
ook al een Pardijs. Johan en Anita ten Dolle wonen daar nu. Omdat dat adres net een paar meter buiten 
het gebied valt dat in boek het Noordijkerveld wordt genoemd, is het niet afzonderlijk opgenomen. Jan 
Pardijs was ook niet van dit adres afkomstig, maar kwam uit Gelselaar. Zijn broer Lambertus was daar in
1919 bij-ingetrouwd.

Het huis is in 1878 gebouwd en op 21 augustus 1878 was Gerrit Derk Stokkers er met zijn vrouw 
Hendrika Johanna Stokkers en de kinderen Elisabeth (1867) en Albert (1871) komen wonen. Ze kwamen
van F26 in Lochuizen. Het eerste huisnummer was E121b, werd daarna E124 en vervolgens E125. Later
woonde Albert Stokkers er met zijn vrouw Aaltje Roelofsen, dochter Gerritdina en zoon Johan. Op 30 juli 
1919 is Lambertus Pardijs, geboren 2 december 1888 onder Neede, er na zijn huwelijk met Gerritdina 
Stokers, geboren op 26 november 1885 te Neede, bij in komen wonen. Er kwamen drie zonen: Albert 
(1920), Jan Willem (1921) en Albertus Stienus (1925). Op 7 augustus 1926 is de famlie Stokkers naar 
het adres F2 in Lochuizen vertrokken. Lambertus Pardijs bleef er met zijn gezin wonen.

Bungalow Te Vaanholt aan de Kipkesdijk
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Kipkesdijk 11: thans in bezit van de familie Fluttert. Gebouwd in 1980. De huisnaam is Cattier.

Eerder bewoond door de familie Cattier, die er ter plekke een pluimveebedrijf heeft opgebouwd. Hennie 
Cattier woonde er samen met zijn vrouw Coby en de kinderen Cindy en Ronnie. Coby is reeds overleden
en Hennie is verhuisd naar Neede. Het bedrijf wordt voortgezet door de familie Fluttert, die elders ook 
nog een bedrijf heeft. Het woonhuis wordt tegenwoordig te huur aangeboden.

Kipkesdijk 11, anno 2018
Onder Kipkesdijk 11, gezien vanaf de andere kant, anno 2019

 52 
 



Kipkesdijk 12: thans bewoond door de familie ten Dolle.  Huisnaam is Ten Dolle, gebouwd in 1925.
Na afloop van de eerste wereldoorlog was de familie Pardijs in staat in het veld grond te verwerven, 
mogelijk van Ter Kuile. In juli 1925 betrokken Gerrit ten Dolle en zijn vrouw Johanna (Hanna) Pardijs de 
boerderij. Het eerste huisnummer was E124c. Reeds op 26 juli 1925 werd zoon Hermannus geboren,en 
later, op 2 augustus 1926 volgde de zoon Jan Willem. Daarna werden nog Johan, Gerritdina Hendrika 
Christina, Gerrit Hendrik (Gerrit) en Jan geboren. De dochter Gerritdina Hendrika Christina heeft maar 
drie maanden mogen leven.
Gerrit was een in 1896 in Eibergen geboren landbouwer. Hij is in 1987 overleden. Hanna, dochter van 
Jan Willem Pardijs en Stiena Johanna Boom, is geboren in 1898 en leefde tot 1981.
Zoon Jan is getrouwd met Jenny Wilbrink en op het adres Markveldsedijk nr. 4 gaan wonen.

In 1964 waren de bewoners G. ten Dolle en J. W. ten Dolle. Het huisnummer was toen E215. Jan 
Willem, roepnaam Willem, trouwde met Martina Hendrika (Tinie) Jonker, en zette het boerenbedrijf voort.
Zij kregen drie kinderen; Gerrit, Hannie en Johan. Hannie is getrouwd met Wim Elferink. Johan is 
getrouwd met Anita van den Berg en woont aan de Markveldsedijk nr. 3.

Gerrit ten Dolle, zoon van Jan Willem en Tinie, is nu de hoofdbewoner. Hij is getrouwd met Wilma 
Bartelink. Ze kregen vier kinderen: Annelies, Marthijn, Jeroen en Michiel. Zijn bedrijf staat ingeschreven 
onder de naam Maatschap Ten Dolle en houdt zich bezig met fokken en houden van melkvee. Hij heeft 
125 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Hij melkt in een gewone melkstal zonder robot. Gerrit heeft 36 
hectare  grond in eigendom en totaal 55 hectare in gebruik.

Ten Dolle aan de Kipkesdijk, anno 2018
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Markveldsedijk 4: thans bewoond door familie Ten Dolle. Rond 1950 bouwde Gerrit Jan Wilbrink, 
getrouwd met Bertha Gesina Schutman uit Rietmolen, hier op de grond van zijn vader een boerderij. 
Het adres was toen E219. Het huis kreeg de naam Boszicht. In 1934 had Gerrit Hendrik Wilbrink de 
grond gekocht van de dames Ten Hoopen, die aan de Oudestraat in Neede woonden en waarvoor hij 
als tuinman werkte. Gerrit Jan en Bertha kregen een dochter, Jenny, die in 1971 met Jan ten Dolle is 
getrouwd. Jan kwam er bij in wonen. Ze kregen 3 zonen: Henk, Eddy en Gerjan. 
Na de nieuwbouw in 2016 is hier nu ook het door de zonen Eddy en Gerjan opgerichte bedrijf 
Ten Dolle Wellness gevestigd. Zij verkopen o.a. jacuzzi's en zwembaden.

Ten Dolle Welness aan de Markveldsedijk nr. 4, anno 2018

    
  Boszicht, zoals het eens was (afbeelding Streetview van Google)
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Markveldsedijk 6: thans, en al heel lang, bewoond door de familie  Ten Elshof. De huisnaam is De 
Sweanske, een huisnaam die aan meerdere woningen van de Ten Elshofs was gekoppeld. Gebouwd in 
1926 op grond gekocht van Eskes en Saaltink. Op 27 oktober1926 kwam  Hendrik ten Elshof er, na zijn 
huwelijk met Johanna Arendina Stikkers (Eskes), samen met zijn vrouw wonen. Hendrik was naast boer 
ook daghuurder bij de pannenfabriek van Ten Cate. Op 6 september 1927 is hun zoon Hendrik Jan, 
roepnaam Jan, geboren. Het eerste huisnummer is E119c, het laatste E200. 

De Sweansker, Markveldsedijk 6, anno 2018  

    

Links de grondleggers Hanna Stikkers en Hendrik ten Elshof, rechts Hanna en Hendrik met tussen hen in
een arbeider, ontginningshulp vanuit Kamp Leppink, en hun zoon Jan.

Jan is getrouwd met Anna Hungerink, afkomstig van de boerderij Klein Hoonte in het Spilbroek. Ze 
kregen twee kinderen: Hannie en Johan. Jan werkte eerst als opperman bij de gebroeders Kolthoff en 
later bij de Heidemaatschappij. Hannie was getrouwd met Willem Stokkers en woonde tot haar overlijden
in Geesteren. Johan, vrachtwagenchauffeur, woont nu samen met zijn vrouw Annie en zijn moeder Anna 
op de Sweansker, tegenwoordig een woonboerderij aan de Markveldsedijk.
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Markveldsedijk 8: Thans bewoond door René te Brinke en Jolien Lansink. Gebouwd in 1929. De 
huisnaam is Klanderman. Jan Hendrik Klanderman, geboren in 1878, en zijn vrouw Berendina 
Deurnink, waren toen de bewoners. Het huisnummer was E109. Jan Hendrik Klanderman was 
leemgraver bij de steenfabriek van Ten Bokkel Huinink op het Kisveld. Er kwamen vier kinderen: Gerrit 
Jan, Johanna, Berendina en Gerritdina Willemina. En Bernard, een als zoon aangenomen neef. Later 
woonde hun zoon Gerrit Jan er samen met zijn vrouw Gerritjen Grijsen. Gerrit Jan was vrachtrijder bij de 
Coöperatie Noordijk. Hij deed veel voor het verenigingsleven in Noordijk en hielp zelfs bij het Kinderwerk 
in Noordijk. Voordat Jan Hendrik Klanderman dit huis gebouwd heeft, moet hij daar al dicht in de buurt 
gewoond hebben, want hij woonde daarvoor ook al op het adres E106. Zijn vader Gerrit Willem 
Klanderman had zich daar rond 1860 gevestigd. Gerrit Willem kwam van Bolkes dicht bij Neede. 
Na Klanderman kwam in 1985 de familie Bertu er wonen. 

Klanderman boven anno nu, onder anno eerder en hooien tot vlak voor de deur

Vanaf 2014 wonen René en Jolien er.  Ze hebben het huis gekocht van de familie Bertu. Toen ze er 
kwamen wonen was het van binnen nogal gedateerd: veel hokjes en her en der asbest. Er is dan ook 
stevig verbouwd. Bij deze verbouwing zijn op verschillende plaatsen sporen van “Gatjan” Klanderman 
aangetroffen. Hij had her en der zijn initialen met jaartallen en soms opmerkingen, b.v. over het weer op 
dat moment, achtergelaten. De verbouwing gaat nog door: nu wordt de schuur gemoderniseerd.
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Markveldsedijk 10:  Nog steeds bewoond door een nazaat van de eerste bewoner Arend Derk 
Haarman. Gebouwd in 1930. De huisnaam is De Scheper. Arend Derk was landbouwer van beroep en 
sinds 1927 weduwnaar van Janna Geertruid Bleumink. Later werden zijn zoon Gerrit Haarman en zijn 
vrouw Gerritdina Mengerink de hoofdbewoners. Gerrit was leemgraver bij Ten Cate. Zij kregen drie 
dochters: Trui (Gotink), Dina (Kolstee) en Arendina. De jongste dochter Arendina (Aorndientje) trouwde 
met Garrit Jan Timmerije. In 1942 betrok hij de boerderij met toen nog het huisnummer E184. Er werden 
twee dochters geboren: Gerda en Minie. Gerda trouwde in 1964 met Evert Wissink. Hij is 'ingetrouwd'. Er
kwamen drie kinderen: Ingvild, Marit en Olav. Marit woont in Neede, Ingvild in Roermond. Evert en Gerda
zijn beide al overleden. Minie is getrouwd met Henk Soldaat en woont in Borculo. De boerderij is nog in 
bezit van de familie. Sinds 2005 woont Olav, er samen met zijn partner Albert. 

De Scheper, Markveldsedijk 10

Het huis is in 1929 in opdracht van A.D. 
Haarman door A. Florijn gebouwd. Er is aan 
gewerkt door Hoefman, J.W. Florijn, Maats en 
Bettink, die ongeveer 45 cent per uur kregen. 
Voor een zak cement moest fl.1,90 betaald 
worden. Elektriciteit is in 1940 aangelegd door 
H. Hogeweg uit Neede voor de prijs van 
fl.109,78. Daar kwamen de aanlegkosten van de
Berkelstreek nog bij, te weten fl.25,00 voor licht 
(basis zonder krachtstroom) en fl.22,50 voor 
aanvullende wensen. Veel bewoners van het 
Noordijkerveld hebben echter nog tot na de 
oorlog op aansluiting moeten wachten.

Rechtsboven, helemaal rechts op de foto, 
Arendina Timmerije-Haarman bij het behalen 
van het melkersdiploma.en rechtsonder 
Arendina met haar vader Gerrit Haarman en 
zus Dina aan het “mieten”. 
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Mengersdijk 3: thans bewoond door Anja en Dirk van der Roest met een transportbedrijf. Gebouwd 
in 1928 door Hendrik Welsink. In 1964 bewoond door H. Welsink en J.H. Welsink. Het huisnummer was 
toen E203. De huisnaam is De Benneker en was meegenomen van de boerderij de Benneker aan de 
Benninkdijk. Hendrik was eerder pannenmaker bij Ten Cate en later, na zijn huwelijk met Aaltjen 
Hennink, boer en werkzaam bij het Waterschap. Aaltjen Hennink was afkomstig van de Visker aan de 
Venneriet in Lochuizen. Ze krijgen twee zonen: Derk en Jan. Derk trouwde met Mina Geukes, een 
buurmeisje van de Visker aan de Venneriet. Zij gingen in Haaksbergen wonen. Derk werkte bij de Rabo 
bank in Neede. Jan trouwde met Mina Wormgoor, die aan de Harpersweg woonde en bleef aan de 
Mengersdijk wonen. Hij werkte als gemeentearbeider bij de gemeente Neede. Nadat Jan in 2002 was 
overleden, is de boerderij verkocht en is Mina in Neede gaan wonen.

De Benneker, Mengersdijk 3, rond 1995

Anja en Dirk van der 
Roest wonen op De 
Benneker sinds 5 maart 
2004. Het huis is gekocht 
van Mina Welsink. Ze 
hebben een 
transportbedrijf en drie 
honden van het ras 
Mastin de los Pirineos. Bij
gelegenheid wordt met de
honden gefokt.

Boven: De Benneker, anno vroeger, 
anno nu inclusief vrachtwagen van 
Van der Roest, anno 2019
Links: Luchtfoto van de Benneker rond 2000
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Mengersdijk 4: thans bewoond door de familie Timmerije. Gebouwd in 1912. De huisnaam is 
Kreunen. Het eerste E wijknummer was E119a. In 1964 bewoond door M. Kreunen-Nijland, J. Kreunen 
en R. Kreunen. Het huisnummer was toen E202.
Op 15 maart 1901 trouwde de in Ruurlo geboren Reind Kreunen met de in Neede geboren Maria 
Nijland. Op dezelfde dag werden ze ingeschreven op het adres E94, dat was Meengsman, dat gestaan 
heeft achter Rooiman aan de Elsmansdijk. Reeds op 18 februari 1902 werd aldaar hun zoon Johan 
geboren. Later, op 10 januari 1906 volgde de zoon Reind Jan (Horstman). 

  
Links Reind en Marie onderweg in Ruurlo, rechts Johan en Johanna Frederika Kempers

In 1911 is heidegrond gekocht van Hendrik Jan Stikkers voor een huisplaats en voor  landbouwgrond. 
Reind werkte overdag bij de steenoven en 's avonds verwerkte hij de heide en de bomen, die Marie 
overdag los gemaakt had. In 1912 was het huis gebouwd en zijn ze er gaan wonen. Er is nog grond 
bijgekocht van Ezerman en van Thijssen, waarmee het totaal kwam op 10 bunder.
Zoon Johan trouwde in 1927 met Johanna Frederika Kempers en bleef op de boerderij wonen. Reind 
Jan trouwde met Lammerdina Hendrika Altena en ging op Horstman wonen. Johan en Johanna 
Frederika kregen een zoon: Reind. Reind trouwde in 1949 met Harmina Gerridina (Mina) Kempers. Ze 
kregen 2 kinderen: Hendrika en Johanna. Johanna trouwde met Jan Timmerije uit Borculo en heeft een 
tijdlang in Borculo gewoond. 
Na het overlijden van Reind en na een verbouwing is, in 2001, Johanna met haar gezin bij  Mina in 
komen wonen. Na nog een verbouwing in 2008 woont haar zoon Robert met zijn gezin op de 
bovenverdieping.

Kreunen aan de Mengersdijk, anno 2018
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Mengersdijk 5 en 5a: nog steeds bewoond door de familie Meddeler., die er vanaf het begin heeft 
gewoond. Gebouwd in 1915. De huisnaam Jöpkes. Het is niet bekend waar deze naam vandaan is 
gekomen. Het pand is in 2009 geheel verbouwd. 

Op 15 maart 1916 kwamen op het adres E119b de weduwe Henders ten Harkel, haar zoon Jan Arend 
Meddeler met zijn vrouw Jenneken ten Elshof en hun kinderen Arendina Johanna en Antonie wonen. 
Henders ten Harkel was de weduwe van Jan Meddeler. Henders is reeds in hetzelfde jaar, op 17 juni 
1916, overleden. De familie Meddeler kwam van Gelselaar, of eigenlijk van het huidige adres 
Gelselaarseweg 14, dat op de grens van Gelderland en Overijssel nog net onder Markelo valt. 
Tegenwoordig bewoond door Bettie Gemser. 
Jan Arend (Jan) Meddeler, die boerde bij de Beenshorst in Gelselaar, had een bunder grond gekocht in 
het Noordijkerveld. Met de schop, de kruiwagen en een stortkar is de grond ontgonnen.
Zoon Antonie trouwde met Gerritje te Veldhuis en bleef op de boerderij wonen. In 1972 werd het voorhuis
verbouwd. In 1976 is hun zoon Jan Arend, roepnaam Arend, getrouwd met Mineke Brunshorst (Veld 
Roelof) en is de boerderij verbouwd. 

   
Jöpkes, voor en na 1976

Zowel Jan Arend, als Antonie en later ook Arend waren naast landbouwers ook melkboeren. 
Na een volledige nieuwbouw wonen zoon Henk en Willie Pasop op het adres Mengersdijk 5. Mineke, 
sinds 1997 weduwe, woont bij hun in. Dennis, zoon van Henk en Willie, woont er nu naast met zijn 
vrouw en hun kinderen Lynn en Lars op het adres Mengersdijk 5a. Onder Jöpkes, anno 2018.
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Mengersdijk 6: thans bewoond door de familie Schutte. Gebouwd in 1958. Huisnaam Gaoreman, 
later klein Wassink. Maart 1959 betrokken door Hendrik Jan Roerink en Hendrika (Dika) Wilbrink en 
hun gezin, bestaande uit de dochters Gerda en Anny, moeder Geertje Roerink-Stokkers en de 
inwonende knecht Jan Voortman. Het eerste huisnummer was E202a. De boerderij is gerealiseerd in het
kader van de ruilverkaveling Neederberg. De familie Roerink kwam van de boerderij Gaoreman in het 
centrum van Noordijk. In 1968
is dochter Anny getrouwd met Gerrit klein Wassink. Gerrit en Anny hebben het boerenbedrijf tot aan hun 
pensionering voortgezet. Hun kinderen Karin en Henk Jan wilden het bedrijf niet voortzetten. De 
boerderij met 30 Ha grond kwam te koop.
Sinds 2013 is de V.O.F. B.J. Schutte en H.B. Schutte-Jonker er gevestigd met een bedrijf voor het fokken
en houden van melkvee. Jan en Herma Schutte uit Borculo zijn er komen wonen met hun kinderen Anke 
en Erik en moeder Gerritje Schutte. Eerder stond er enkel een schuur. In 1916 had Hendrik Roerink, de 
vader van Hendrik Jan, het af te breken boerderijtje de Schreur gekocht. Het boerderijtje stond op de 
plaats van de villa van Jan Koopman aan de Elsmansdijk. Hendrik liet het huisje in het veld als schuur 
herbouwen voor jongvee in de winter en de plaatsing van werktuigen. Bij de boerderij Gaoreman midden
in het dorp was daartoe de ruimte beperkt. De schuur werd gebouwd in 1925 en rond 1990 afgebroken. 

Mengersdijk 6, rechts anno vroeger, 
helemaal onderaan anno 2018.
Onder de schuur, die er voor 1958 (en 
ook een tijd later nog) heeft gestaan, met 
op de linker foto Hendrik Jan Roerink, 
meestal Gaoreman genoemd.
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Mengersdijk 8 en 8a: thans bewoond door de familie Dinkelman en de familie van der Kooi. Gebouwd 
in 1917. De huisnaam van de boerderij is De Kaap. Op 6 oktober 1917 betrokken door de in Ruurlo 
geboren Hendrik Dijkman, zijn vrouw Hendrika Hukker en de kinderen Antoon en Albert. Op 28 december
1917 vestigde ook Gerrit Bannink, getrouwd met Aaltjen Dijkman, een zus van Hendrik, zich er met zijn 
gezin. Ook de in oktober 1910 geboren dochter Dina Ziena Dijkman kwam naar De Kaap. Er woonden 
twee verwante gezinnen, met de huisnummers E150a en E150b. Gerrit Bannink en zijn echtgenote 
verhuisden rond 1932 naar een nieuw boerderijtje: De Veenhoeve. Hun dochter Dina (Alberdina) kwam in
april 1944 weer op De Kaap te wonen toen ze trouwde met Leendert Rooiman, een broer van Maarten 
Rooiman, die aan de Elsmansdijk in Noordijk woonde. Hun prille geluk werd snel wreed verstoord. 
Leendert is al op 9 december 1944 overleden ten gevolge van mishandelingen door de S.D.(Sicherheits 
Dienst). Hij was actief betrokken bij de hulp aan onderduikers. Zijn weduwe is snel daarna vertrokken 
naar haar ouders op de Veenhoeve. Daarna heeft Dinie Haarman – Brunshorst er tot 1953 een aantal 
jaren met haar ouders bij in gewoond. Vader en moeder Brunshorst hadden een keuken, een slaapkamer
en een stukje van de deel met pomp en wasbak ter beschikking. Vader werkte bij de ijzergieterij van Ten 
Cate. Na hen woonden Hendrik Oltvoort uit Barchem en Grada Heideman uit Borculo er nog een paar 
jaar. Dit echtpaar vertrok naar Hall in Brummen. Toen in 1964 het adres E207 werd veranderd in 
Mengersdijk 8, woonde de weduwe Hendrika Dijkman-Hukker er met haar ongetrouwde dochter Dina en 
de zonen Albert en Antoon nog steeds. Die bleven er na het overlijden van Hendrika wonen tot begin 
jaren 90 de familie Deters de boerderij kocht en verbouwde tot woonboerderij. Tot aan het faillissement 
van Meubel Deters in 2009 bleven ze er wonen. In 2014 hebben Judith en Bert van der Kooi het pand 
van de familie Deters gekocht. Ze wonen samen met hun kinderen Bo en Mik in het achterhuis. In het 
voorhuis wonen de schoonouders Henk en Betsie Dinkelman. De woning is van binnen voorzien van de 
modernste snufjes, zoals domotica, warmtepomp, ledverlichting en zonnepanelen. Bert en Judith 
kwamen van Diepenheim, waar ze een druk zakelijk leven hadden. Ze hadden 28 jaar een juridisch 
advies bureau. Na de verkoop daar van genieten ze van de rust en de ruimte in het Noordijkerveld, waar 
ook plek is voor de pony van de dochter. Ook genieten ze elke dag van het inpandige zwembad. 
Henk en Betsie Dinkelman woonden eerder in Lochem.

Boven boerderij De Kaap en links  
de eerste bewoners voor de 
boerderij, met v.l.n.r. vader Hendrik
Dijkman, de kinderen Antoon 
(Tone), Albert, Dina Ziena en 
moeder Hendrika Dijkman-Hukker
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Noordijkerveldweg 1: thans bewoond door de familie Rouhof. De huisnaam van het boerderijtje is
’n Bok of ’n Witt’n Bok. Gebouwd in 1925. Bij de boerderij hoort 5,5 hectare grond. 
Op 12 november 1925 kwam Jan Rouhof er met zijn vrouw Jenneken ten Elshof en hun dochter Hermina
Johanna wonen. Het eerste huisnummer was E148d. Jenneken kwam van de Döve in Gelselaar. Ze 
kwamen toen van Diepenheim. Daarvoor kwamen ze van Wentink aan de Noordijkerveldweg nr. 16. 
Jan werkte met de paarden van Tone Jonker als dagloner bij de proefboerderij van Ter Kuile. 
Op 25 maart 1926 kwamen de schoonouders  Arend Jan ten Elshof en Garritdina Koeslag er bij in 
wonen. Ook wordt in datzelfde jaar zoon Gerrit Jan geboren. Harmina Johanna, roepnaam Mina, 
trouwde met Ten Els in Lochuizen. Gerrit Jan, roepnaam Gerrit, trouwde met Gerritje Nijland en bleef op 
de boerderij wonen. Ze krijgen 2 kinderen, Jan (Willem) en Jo. Jan, bekend als Jan van Dekker, is 
getrouwd met Engelien te Doeschot uit Haaksbergen, met wie hij eerst een aantal jaren in Neede heeft 
samengewoond. Jo is getrouwd met Paalman uit Markelo. Vader Gerrit is in 1972 overleden door een 
ongeluk met een koe.

Boven Noordijkerveldweg 1, anno april 2019                              Onder Rouhof vanuit de lucht gezien  

Hierna woonden moeder Gerritje en oma Jenneken 
een aantal jaren alleen op de boerderij. Daarna zijn 
Jan en Engelien teruggekeerd naar de boerderij. In 
1980 is de boerderij verbouwd. Er zijn drie kinderen
geboren. In 1984 Gerben, die nog thuis woont en 
als tuinman werkt. In1986 Natalie en in 1988 
Marjolein. Beide dochters zijn uit huis getrouwd. 
Jan is naar de tuinbouwschool van de Leo Stichting
in Borculo geweest. Hij heeft, naast dat hij boer 
was, lang bij de coöperatie gewerkt. Hij is nu 
gepensioneerd en hobbyboer met veel pony's en 
ander kleinvee, ook voor tentoonstellingen.        
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Noordijkerveldweg 2: thans bewoond door de familie Broshuis. De huisnaam van de woning is 
arbeiderswoning of melker Ter Kuile. Gebouwd in 1955 door ter Kuile. Eerst waren dit 
arbeiderswoningen, die hoorden bij de proefboerderij Ter Kuile. Eenvoudige huisjes in hetzelfde model als
nu, met een kleine keuken en een kamer van 3 bij 3 meter. En er achter een klein schuurtje, dat er later 
bij aangetrokken is. 
In 1964 bewoond door T.C. van Roosmalen. Het huisnummer was toen E 242a. Daarna hebben ook 
Silfhout en Hein Olminkhof er gewoond. Vanaf 1969 woonde Jan van der Molen er met zijn vrouw Dini ter
Horst. Ze waren er na hun huwelijk komen wonen en kregen er twee kinderen; Alexandra en Ardjan. Zij 
woonden er tot ze in 1979 de woning op het adres Noordijkerveldweg 14 hebben gebouwd.
Daarna is deze woning diverse keren doorverkocht.
Nu wonen Oswald en Amanda Broshuis al bijna 10 jaar op deze prachtige plek. Zeggen ze zelf. Ze 
hebben het huis gekocht van Guido en Sylvia Ramirez. Ze hebben drie kinderen; Pepijn (12), Floris (10) 
en Daphne (3). Pepijn en Floris gingen naar de OBS Markvelde, totdat deze in 2018 helaas gesloten is. 
Amanda komt uit Eibergen en Oswald heeft zijn ouderlijk huis in Hengevelde staan. Ze werken allebei in 
de zorg. Oswald in de psychiatrie en Amanda in de verslavingszorg. 
Het huis is inmiddels behoorlijk verbouwd. Toen ze het kochten was het een en ander behoorlijk 
gedateerd. Ze besloten dan ook om snel het eerste project aan te pakken. Het eerste jaar is 
spouwmuurisolatie aangebracht en de hele bovenverdieping verbouwd en nieuw ingedeeld. De jaren er 
na de tuin, de garage, een tuinhuisje en dakisolatie. In het voorjaar van 2016 is de gehele 
benedenverdieping verbouwd. Het jaar er op is een luchtwarmtepomp geplaatst en zijn zonnepanelen 
aangebracht. Ze verwachten dat de grote klussen nu wel klaar zijn. Dat scheelt ook weer de overlast van 
een puincontainer aan de straat. 

Noordijkerveldweg 2,    
anno 2018
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Noordijkerveldweg 3: thans bewoond door de familie Molenkamp. De huisnaam van het boerderijtje
is Gotink. Het huis is gebouwd in 1935. Het huisperceel werd voor fl. 450,00 gekocht van Tuithaar 
(Hofman). Verder was er grond gekocht van Reinsboer en Stegert. Gert van de Sweanske en Kreunen 
hebben de grond bewerkt. Rijkenbarg heeft het huis gebouwd. 

In 1964 was het huisnummer E242 en waren de bewoners E. Gotink en A. Gotink, Engelbertus en Arend.
Engelbertus, op 7 juni 1898 in Borculo geboren, was getrouwd met Janna Geertruida Haarman. Zij kwam
van de Scheper en werd Trui Gotink genoemd.  Vanaf 1922 woonde Engelbertus in bij zijn oom Jan 
Willem ten Elshof. Hij was fabrieksarbeider bij de firma Ten Hoopen. Vanaf 1935 woonde hij op Gotink.
Zijn in 1932 geboren enige zoon Albert is op Gotink blijven wonen. Hij was getrouwd met Steveliena 
Vels. Ze kregen 4 kinderen; Gerrie, Jannie, Alie en Herbert. Herbert verliet het huis in 1991 en heeft in 
Ruurlo een aantal jaren samengewoond om daarna terug te keren naar het Noordijkerveld op het adres 
Noordijkerveldweg 6. Hij woont nu in Noordijk op de Vonderman. 

In 1992 is vader Albert Gotink overleden. Zijn dochter Alie heeft toen nog een aantal jaren op Gotink 
gewoond. In 1998 is het huis verkocht aan de familie Molenkamp. 

Remond en Edith Molenkamp woonden in Haaksbergen binnen de bebouwde kom. Omdat ze zelf wel 
wat meer vrije ruimte wilden, maar ook voor hun hobby, pony's, gingen ze op zoek naar een woning 
buitenaf. Ze zagen Gotink te koop staan en hebben het gekocht van Jan Sempel, toen nog getrouwd met
Alie Gotink. Remond en Edith wonen er nu samen met hun zonen Pieter en Ben. Remond werkt als 
kleine zelfstandige als adviseur in de bouw onder de naam Remond Bouwsamenwerking. Edith werkt als
wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Enschede. Samen fokken ze Shetland Pony's en dat doen ze goed, 
want vorig jaar zijn ze daarmee Europees kampioen geworden. 

Gotink, Noordijkerveldweg 3, anno 2018
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Noordijkerveldweg 4: thans bewoond door H.A.L Veldkamp-Westra. De huisnaam van de woning is 
daglonerswoning Ter Kuile. Een door Ter Kuile in 1953 gebouwde arbeiderswoning. Eerst woonde van
Bochelen er, die bij Ter Kuile werkte. Daarna hebben er diverse arbeiders gewoond. In 1964 bewoond 
door J. Makkink. Het huisnummer was toen E242b. Ook Jan Makkink werkte bij Ter Kuile.
Nu bewoond door Herman en Henriët Veldkamp. Zij wonen er sinds 2003 en hebben het huis gekocht 
van Armand Wiggers, die er maar een jaar gewoond heeft. Herman en Henriët zochten, nadat de 
kinderen het huis uit waren, een huis met slaapgelegenheid beneden en wat meer tuin.

Noordijkerveldweg 4

 66 
 



Noordijkerveldweg 5: wordt thans niet bewoond. De huisnaam van de boerderij is Rijkse. Het huis is 
gebouwd in 1927. 
Op 21 juli 1927 is Teunis Rijkse er met zijn vrouw Johanna Wilhelmina Hartsuiker en hun zoon Hendrik 
Johan komen wonen. Het huisnummer was toen E148e. Teunis is in Hilversum geboren en heeft eerder  
met zijn ouders en broers en zussen op een ander adres (E148a) in Noordijk gewoond. Teunis was toen 
voerman bij Ter Kuile, terwijl zijn vader er dagloner was. In februari 1925 was hij naar Diepenheim 
vertrokken om in 1927 getrouwd terug te keren naar het toen nieuw gebouwde huis. 
In 1964 woonden H.J. Rijkse en Teunis Rijkse er nog steeds. Het huisnummer was toen E249.
Hendrik Johan (Henk) is in 1950 getrouwd met Everdina Johanna (Dien) Roelofsen. Zij was afkomstig 
van De Veldmeijer. Ze kregen 5 dochters: Annie, Rita, Hermien, Hennie en Alice. Henk is overleden en 
Dien woont nu in Neede in de Hofmaat. Het huis is verkocht aan W.J. Campschreur en P.L. Catz.

 Rijkse, boven anno 2018 in onbewoonde toestand en onder in vroegere jaren (van achter en van voren)

        

Bericht uit de krant van 1-10-1930: Door een woedende stier aangevallen. De landbouwer Rijkse in 
het Noordjikerveld (gemeente Neede) werd door een woedende stier zodanig aangevallen dat hij zich 
direct onder geneeskundige behandeling moest stellen. Zijn toestand is redelijk wel.
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Noordijkerveldweg 6: thans bewoond door de familie Stortelder. De huisnaam van de woning is 
Daglonerswoning of Melker Ter Kuile. Gebouwd in 1926 (of 1922). Eerst was dit de enige 
arbeiderswoning van Ter Kuile. Later, rond 1953, zijn er twee naast gebouwd. 
In 1964 bewoond door J. A. Bergsma. Het huisnummer was toen E243. Ook Hofmeijer heeft hier 
gewoond.
Jos en Monic Stortelder zijn er in 2002 komen wonen. Het huis is gekocht van Herbert Gotink, die er 
daarvoor een jaar heeft gewoond. Daarvoor hebben Jan Vleugel en Nel Kanja er gewoond.
Toen Monic en Jos het huis kochten was het aan een grondige opknapbeurt toe. Tijdens de bouw 
hebben ze gebivakkeerd in een caravan in de tuin. Jos is in 2006 overleden. Nu woont Monic Stortelder 
er samen met haar vriend Wilfried Overdreef en met haar dochter Naomi, die binnenkort op zichzelf gaat 
wonen.

Noordijkerveldweg 8: is thans geen bestaand adres meer. Eerst was het een gescheiden dubbele 
woning, maar nu is het tot een woning samengevoegd. Eerder was ook dit een arbeiderswoning van Ter 
Kuile. H.J. ten Hoopen heeft er gewoond. In 1964 werd het bewoond door G.J. Speekhout. Het 
huisnummer was toen E244. Wolterink heeft er ook nog gewoond. Allemaal arbeiders, die bij ter Kuile 
werkten.

Boven, Noordijkerveldweg 6,  
anno 2018   

Links, de huidige 
“arbeiderswoningen” 
aan de Noordijkerveldweg  
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Noordijkerveldweg 7:  thans in gebruik door W.J. Campschreur en P.L. Catz. Het is een 
Vakantiehuis en heeft geen huisnaam.  Het is in opdracht van Willem Campschreur en Petra Catz in 
1998-1999 gebouwd door bouwbedrijf Bolster aan de Diepenheimseweg. De architect was Onno van der
Berg. Willem en Petra kochten het terrein, bestaande uit natuurterrein met weiland en een (oud) 
vakantiehuisje (in 1954 herbouwd), dat deels gesloopt is en deels herbouwd is bij een boerderij verderop
van de familie Nieterau. Jan Nieterau was een vriend van de familie Rijkse. Op een goede dag in de 
jaren dertig vroeg hij of hij een tent tussen de bomen naast het huis mocht zetten. Dat mocht. Later heeft
hij daar eigenhandig een huisje getimmerd. In de oorlog werden de oogsten van de boer nauwkeurig 
gecontroleerd voor afdracht aan de bezetter. Een deel van de haver en ander graan werd echter op de 
zolder van Nietrau’s huisje door de boer achtergehouden en zo aan het oog van de controleur  
onttrokken. Op 18 september 1943 kocht Nieterau het eerste stukje grond aan de Noordijkerveldweg. In 
1954 kreeg hij toestemming van de gemeente Neede om het huisje bij de boerderij van Roelofsen te 
verplaatsen naar zijn stukje grond aan de Noordijkerveldweg. Hij kreeg ook toestemming om er een 
garage bij te zetten, die nu nog als schuur in gebruik is. Nieterau kocht er in 1956 en in 1968 stukjes 
grond bij met als doel er een kleine camping te beginnen. Hij kreeg daar echter nooit vergunning voor. 
De oude Jan Nieterau overleed in 1985, zijn zoon Jan Nieterau erfde en overleed in 1991.  

Daarna is het terrein nog twee keer in 
andere handen geweest, maar toen is het 
niet actief gebruikt. Vervolgens hebben 
Petra en Willem het in 1997 gekocht. Zij 
wonen in Amsterdam en gebruiken het in 
het weekend en in de vakantie.

Vakantiehuis aan de 
Noordijkerveldweg nr.7, 
boven anno 2019, 
rechts van voor 1985
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Noordijkerveldweg ?:  thans een onbewoonde stal waar de Kipkesdijk uitkomt op de 
Noordijkerveldweg.  De huisnaam was Poelhuis (Poelhoes). Ook is dat de veldnaam van het perceel. 
Volgens “planviewer” zou het adres thans Kipkesdijk 14 zijn en is het pand in 1981 gebouwd.

Stal, ongeveer op de plek waar vroeger Poelhuis was

Op 17 april 1879 kwamen Jan Klein Poelhuis en zijn vrouw Jenneken te Hoopen wonen op het adres 
E146, dat later veranderd is in E150. 5 dagen eerder waren Jan en Jenneken getrouwd. In 1880 werd 
hun zoon Hendrik Jan geboren en in 1882 nog een zoon, genoemd Hermannus. In 1885 volgde dochter 
Gerritjen.  Maar, op 22 maart 1886 zijn ze allemaal vertrokken naar Diepenheim. Van verdere bewoning 
is niets gebleken. Van eerdere bewoning trouwens ook niet. 
Op onderstaande kaart is nabij de kruising van de Noordijkerveldweg met de Kipkesdijk het Poelhuisje 
te vinden. Met een pijl is dat op de kaart aangegeven. Tegenwoordig is dat geen kruising meer, want de 
Kipkesdijk loopt nu niet verder meer door. Op de kaart zijn verder De Veldmeijer en een huis, op de plek 
waar nu Wentink woont, te zien.

Kaart van de kruising Noordijkerveldweg met de Kipkesdijk met het daarbij gelegen Poelhuis
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Noordijkerveldweg 9:  thans en vanaf het begin bewoond door de familie Kolkman. De huisnaam is 
Kolkman. De woning is in 1972 gebouwd door bouwbedrijf Mensink. De stallen zijn door Cebeco 
gebouwd. De boerderij is door middel van kavelruil ontstaan. Derk Kolkman (1933-2017), zijn uit 
Zutphen afkomstige vrouw Jans en zijn moeder Dina zijn er toen komen wonen. Ze kwamen van de 
boerderij 't Jonkeren in Gelselaar. Met betrekking tot kerk en school bleven ze op Geesteren/Gelselaar 
georiënteerd. De 6 ha grond werd door uitruil met boeren uit Gelselaar, die ook in het veld grond hadden
ontgonnen, zoals de Heuver, te Velthuis en Brunshorst, tot 22 ha uitgebreid. In 2001 heeft zoon Anton 
de boerderij overgenomen. Hij woont er met zijn vrouw Rianne en hun kinderen. Rianne kwam van Sint 
Annaland in Zeeland. Anton heeft nu een melkvee-bedrijf met 60 melkkoeien en 30 stuks jongvee op 44 
ha grond. Hij gebruikt voor het melken een Alfa Laval robot. 

Kolkman, Noordijkerveldweg 9, anno 2019

Op 9 maart 1936 heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij aan Jan Herman Kolkman een advies en 
een begroting uitgebracht met betrekking tot het ontginnen van een stuk woeste grond in het 
Noordijkerveld: Naar aanleiding van Uw verzoek hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen een advies 
met begroting van kosten voor ontginning van een perceel woeste grond gelegen te Noordijk, gemeente 
Neede. In het terrein,groot ± 3.50 ha, komen een paar laagten voor ter gezamenlijke grootte van + 0.75 ha, 
welke bij enige regenval onder water staan. De vegetatie hiervan bestaat uit riet en waterplanten. Volgens 
verricht onderzoek bestaat de grond uit ± 0.03 m bladhumus, waaronder geel doorlatend zand voorkomt. De 
rest van het perceel, groot ± 2.75 ha, bestaat uit een hoog en laag gedeelte. In de laagte komt opslag voor 
van els en wilg, terwijl op de hoogte enkele vliegdennen en berken voorkomen. Op het hoge heidegedeelte 
wordt aangetroffen ± 0.03 m heidehumus, ± 0,15 m loodzand en ± 0.10 m bruin zand overgaand in geel 
doorlatend zand en in het lage heidegedeelte ± 0.05m heidehumus overgaand in geelbruin doorlatend zand. 
Voor ontginning moet het opgaande hout worden gerooid en uitgesnoeid. Het dikke hout wordt van 
Uwentwege weggehaald, terwijl de rest enz. zal worden verbrand. Het gehele terrein moet daarna gespit en 
geëgaliseerd worden met dien verstande, dat de goede grond ter dikte van minstens + 0.20 m boven blijft, 
behalve in de rietlaagten en het op goede afwatering komt te liggen. Voor verdere ontwatering zullen de 
nodige greppels moeten worden gegraven. Indien nodig, wordt de tekortkomende grond voor aanvulling van 
de laagte uit het aanliggende grasland gehaald, waarbij de bovensteek ter dikte van 0.20 m ter plaatse blijft. 
Het transport van den grond geschiedt met behulp van draagbaar spoor, kipwagens, kruiwagens en planken, 
waarvan het vervoer naar het terrein van Uwentwege zal plaatsvinden. De kosten werden begroot op fl. 
3000,00 aan arbeidsloon en fl. 810,00 aan andere kosten. Om de zaak te bespoedigen is een afschrift 
gestuurd naar B. en W. van de gemeente Neede voor een eventuele subsidieaanvraag. 
Bovenstaande begroting geeft goed weer hoe het Noordijkerveld er voor de ontginning bij lag.
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Noordijkerveldweg 10: thans bewoond door A.D.F. Swarttouw. De huisnaam van de boerderij is Jonker.
Het bouwjaar is 1928. Het huis is door Ter Kuile gebouwd. Johan Frederik Jonker, zoon van Jan Jonker 
aan de Karelsdijk, is er in 1928 komen wonen en woonde er in 1964 nog steeds. Het huisnummer was 
toen E246. Johan Frederik is in 1899 geboren en overleden in 1968. Hij is in 1928 getrouwd met 
Hendrika Stokkers (Dika Stokkers van Janman). Hendrika is in 1902 geboren en overleden in 1988. Ze 
kregen 2 kinderen; Tinie en Herman. Herman is vrijgezel gebleven en Tini is getrouwd met Jan Willem 
ten Dolle en aan de Kipkesdijk 12 gaan wonen. De boerderij is in 1972 door Ter Kuile verkocht aan Ernst 
Schuringa, die het enigszins in verval geraakte geheel grondig verbouwd heeft. In 1990 heeft hij de 
boerderij verkocht aan 
Robert Jan Nieland. 
Reeds na twee jaar is de 
boerderij opnieuw verkocht 
aan Ton en Marlies 
Swarttouw, die er sinds 
1992 wonen. Ze kwamen
 van Bilthoven, waar Ton 
directeur was van Roter, 
een farmaceutisch bedrijf. 
Na zijn vervroegde 
uittreding hebben ze 
gekozen voor de rust in 
het Noordijkerveld.

Boven Jonker, Noordijkerveldweg 10, anno 2018,
en links mooi verscholen tussen de bomen.  

De bewoonster van het boerderijtje Jonker is de 
kunstenaresse Marlies Swarttouw. Zij heeft sinds 2002 
een eigen atelier annex expositieruimte, waar ze ook

workshops geeft. Ze schildert abstracte stillevens en landschappen in zowel aquarel op papier als 
olie/acryl verf op doek. Het liefst in groot formaat. In haar schilderijen mengt ze de stijlen figuratief en 
abstract door elkaar met als bindend element de natuur. Ze is lid van de Kunstkring Bart (Berkelland Art) 
en van de Stichting WAQ (Warnsveld Artistiek Quotum). Haar werk is regelmatig te zien op exposities, 
zoals het Kunstmoment Diepenheim.

Links het atelier van Marlies en rechts een schilderij van de dicht bij haar huis gelegen Karelsdijk
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Noordijkerveldweg 12: bewoond door de familie Tijert. De huisnaam van de boerderij is Tijert, en 
gelijk aan de naam van de bewoners. De eerste bouw was in 1980. De grond is gekocht van Ter Kuile, 
nadat Matthieu ter Kuile was overleden. Henk en Gerrit Tijert zijn er hun melkveebedrijf begonnen. Zij 
kwamen van de Hasseler Es in Hengelo, waar de toenmalige boerderijen plaats moesten maken voor 
stadsuitbreiding. Nadat Betty een tijdlang meewerkte op de boerderij en voor de inwendige mens zorgde
is ze met Henk getrouwd. Helaas is Gerrit reeds in 2010 op vijfenvijftigjarige leeftijd overleden. Henk 
heeft daarna met zijn gezin het bedrijf voortgezet en verder uitgebreid. Henk en Betty en hun zoon Erik 
runnen nu een modern en grotendeels geautomatiseerd bedrijf. Dochter Ellen heeft voor een andere 
carrière gekozen. Zij is na een TIO opleiding voor hospitaliteit en toerisme werkzaam als commercieel 
medewerker binnendienst. Ellen is het huis uit en woont samen in Delden, waar ze sinds kort moeder is 
van een dochter.

Tijert, sinds 1980 woning en boerderij aan de Noordijkerveldweg

Op de website van Lely, de leverancier van de melkrobots, zijn de volgende bedrijfsgegevens gevonden: 
Henk & Betty Tijert runnen samen met zoon Erik een melkveebedrijf in de Achterhoek, op enkele 
kilometers afstand van het dorp Neede. Na een uitbreiding van de bestaande stal melken ze inmiddels 
180 koeien met 3 melkrobots en houden ze 110 stuks jongvee. Het bedrijf beschikt over 73 hectare eigen
land en daarnaast 14 hectare in gebruik. Het rollend jaargemiddelde ligt op 10.238 kg melk met 4,37% 
vet en 3,57% eiwit. De koeien worden gemiddeld 3,2 keer per dag gemolken. Het gemiddelde celgetal ligt
op 79.000. 3 á 4 dagen in de week is er hulp van 2 ZZP’ers. Naast de boerderij runt Betty onder de 
firmanaam Vakantiehuizen Achterhoek V.O.F. ook nog twee vakantiewoningen. 

De boerderij van de familie Tijert is ook bekend van de jaarlijks door Jong Gelre in de weilanden van de 
familie Tijert georganiseerde trekker-trek wedstrijden. De weilanden worden dan omgetoverd in de Tijert-
arena.
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Noordijkerveldweg 14:  Bewoond door de familie van der Molen. Het huis, met als huisnaam van 
der Molen, is gebouwd in 1979. Toen in 1979 Dini van der Molen het idee had om een droogbloemen 
kwekerij te beginnen, werd dat ondersteund door Matthieu ter Kuile, eigenaar van de boerderij van Ter 
Kuile. Onder de voorwaarde dat daarvoor een vergunning verleend zou worden werd Jan een hectare 
grond te koop aangeboden. Daar is gebruik van gemaakt. Op het terrein van de boerderij waren 
meerdere kassen te vinden. Zo'n acht jaar lang is de kweek van droogbloemen succesvol verlopen. 
Daarna moest wat anders bedacht worden en is met de teelt van aardappelen begonnen. De kassen 
zijn zo'n 5 jaar geleden verdwenen.
De maatschap van der Molen houdt zich nu bezig met de teelt en de verkoop van aardappelen. Voor de 
realisatie hiervan moest in 1987 een wijziging van het bestemmingsplan plaats vinden. Er worden op 
zo'n 40 á 50 bunder aardappelen verbouwd. De woning wordt nu bewoond door Jan van der Molen. Hij 
woont er alleen, want zijn vrouw Dini van der Molen – ter Horst is reeds in 2016 overleden.

Boven de woning van Jan van der Molen anno 2019 en onder de aardappelboerderij
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Noordijkerveldweg 16: thans bewoond door de familie J. Wentink. De huisnaam van de boerderij is 
Wentink. Op een oude kaart is de boerderij ook eens aangeduid als de Rilleker. Volgens kadaster-
gegevens is de woning gebouwd in 1922. Maar volgens het bevolkingsregister was er al veel eerder 
sprake van bewoning. En wel vanaf  25 februari 1878, toen Hendrik ten Harkel er zich met zijn gezin 
gevestigd heeft. Het adres was toen E147. Het gezin bestond uit Hendrik, zijn vrouw Berendina Kolkman
en de kinderen Lammerdina en Johanna Lammerdina. Hendrik was klompenmaker van beroep en in 
Diepenheim geboren. Nadat in 1888 en 1889 kort na elkaar Berendina, Lammerdina en Hendrik 
overleden waren is Johanna Lammerdina in 1890 getrouwd met Hermannus Rouhof. Vanaf dat moment 
was Hermannus Rouhof de hoofdbewoner. Hij was landbouwer en kwam van Diepenheim. Reeds in 
1890 is zoon Jan geboren, in 1892 zoon Hendrik en in 1897 dochter Arendina. Er werden meer kinderen 
geboren. In 1920 is de bij Ter Kuile als dagloner werkende Jan Wentink getrouwd met dochter Arendina. 
De in 1920 geboren dochter Harmina Johanna heeft maar zes dagen mogen leven.
In 1922 is er blijkbaar een grote verbouwing geweest en ontstond het huidige huis. Alleen Hermannus en 
Johanna Lammerdina bleven er nog wonen, de rest van het gezin verhuisde naar Borculo en 
Diepenheim. Toenin juni 1925 Hermannus was overleden, kwamen de schoonzoon Jan Wentink, zijn 
vrouw Arendina Rouhof en de kinderen Jan en Hermannus bij de weduwe Johanna Lammerdina ten 
Harkel inwonen. Jan was toen landbouwer. De andere kinderen Rouhof waren of overleden of het huis 
uit. Zoals Jan Rouhof, die dagloner was bij Ter Kuile, vertrokken was naar de nieuw gebouwde boerderij  
'n Bok, elders aan de Noordijkerveldweg. In 1964 was J. Wentink de bewoner en veranderde het 
huisnummer E212 in Noordijkerveldweg 12. Dit was Jan Wentink, getrouwd met Hendrika Leppink. Jan 
had daarvoor als bedrijfsleider op de boerderij van Ter Kuile gewoond. In 1953 is de huidige bewoner, 
ook Jan Wentink, daar geboren. Nog in datzelfde jaar zijn ze verhuisd naar het huidige adres. Deze Jan 
is getrouwd met Jannie Stokkink uit Exel. Ze kregen twee kinderen, Marcel, die in Neede woont, en 
Sander, die in de Losserhof verblijft. Jan werkt als
onderhoudsmedewerker bij et Waterschap Rijn en IJssel. Jan
en zijn vrouw Jannie hebben als hobby een viertal Friese 
paarden en twee Shetland pony's. Met de Friezen wordt 
gefokt en worden concoursen bezocht. Regelmatig logeren er
nog meer paarden.

Op de foto Opa Jan Wentink aan het 
melken en de huidige bewoner Jan 
in de sneeuw bij de Veldmeijer.
Ze heetten bij Wentink allemaal Jan.
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Noordijkerveldweg 18: thans bewoond door de familie Keuter. De boerderij met de huisnaam  
Transvaal is gebouwd in 1912. Het perceel, waarop de boerderij is gebouwd, werd in 1911 te koop 
aangeboden door middel van onderstaande advertentie in de Graafschap-bode:
Op de donderdagen 15 en 29 juni 1911, telkens des middags om 12 uur, wordt in café Bakker aan de 
Markt in Borculo door notaris Kingma bij inzet en toeslag aangeboden voor de heren Beekhof, Krienen 
en Lubbers: een perceel nieuw, goed ontgonnen Weiland “de Transvaal”  genaamd in het 
Noordijkerveld, op 5 minuten afstand van de spoorweghalte Gelselaar, groot 6.91.10 H.A. 
Uitnemend geschikt voor een boerderijtje. 

Op 7 februari 1912 kwamen de eerste bewoners naar de boerderij Transvaal en wel Gerrit Hendrik 
Koster, zijn vrouw Jenneken Bannink en hun zoon Arend Jan, alsmede Arend Koster, de broer van Gerrit
Hendrik. Het eerste huisnummer was E149a. Gerrit Hendrik was landbouwer van beroep. Nadat Gerrit 
Hendrik Koster op 18 december 1920 was overleden, is in 1921 de neef van zijn vrouw, Gerrit Jan 
Bannink, er na zijn huwelijk met Johanna Willemina Timmermans bij in komen wonen. Hij woonde er in 
1964 nog steeds, toen het toenmalige E wijknummer E211 werd veranderd in Noordijkerveldweg 14.
Later woonde  hun zoon Arend Jan Bannink, roepnaam Jan, er met zijn zuster Jenneken. Jenneken is 
overleden op 30 juli 2006. Jan is op 2 augustus 1932 geboren en op 30 augustus 2010 in de 
Meergaarden in Eibergen overleden. Het huis was toen al verkocht aan de familie Ten Dolle om hun 
plannen voor uitbreiding aan de Markveldsedijk te kunnen realiseren. Anton Zieverink uit Gelselaar heeft 
nog steeds de grond, het weiland genoemd de Transvaal, in gebruik. 
In 2011 hebben Jan Keuter en partner Jentine Ardesch het huis van de Ten Dolles gekocht. Sinds 2013 
zijn ze bezig de boerderij te verbouwen tot woonboerderij. Eigenhandig bouwden ze de deel om tot 
woonkamer. Daarnaast werken ze allebei in het onderwijs. 

Linksboven, Transvaal, Noordijkerveldweg 
18, anno 2018 en rechtsboven zoals het er
eerder uitzag. Links hiernaast, drukte op 
het erf bij Transvaal, mogelijk ten tijde van 
het rogge maaien gezien de witte 
bindschorten. Wie is wie op deze foto is 
niet uitgezocht.

De benamingen Transvaal en de Kaap 
zijn mogelijk ontleend aan de vlak voor dat
deze namen toegekend zijn in Zuid Afrika 
gevoerde boerenoorlogen van 
Nederlandstalige boeren in Transvaal en 
Oranje Vrijstaat tegen de Britten.
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Noordijkerveldweg 20: thans bewoond door de  familie ter Braak. De huisnaam van de in 1958 
gebouwde woning is Kunneman. In 1964 bewoond door de familie J.H. Berendsen. Het huisnummer 
was toen E208. 
Jan Hendrik Berendsen was getrouwd met Mineke Roelofsen van de naastgelegen boerderij de 
Veldmeijer. Hij is in 1929 geboren in de Lemperhoek in Geesteren op de boerderij Kunneman, de huidige
wijnboerderij. In 1974 is de woning vervangen door een bungalow. Het huidige huis is namelijk in 1974 
gebouwd achter het oorspronkelijke huis. Vervolgens is het eerste huis gesloopt. Dit is buiten de 
gemeente om gerealiseerd als bedrijfswoning voor Jan Hendrik Berendsen, die beheerder was van de 
Buitenplaats Dennehoek. Nadat in 1986 het naastgelegen de Veldmeijer was verkocht, heeft de weduwe
Aaltjen Roelofsen-Heuvelink nog bij de familie Berendsen ingewoond. De familie Berendsen is later naar
Eibergen vertrokken, maar Jan Hendrik woont nu weer in Borculo in het woonzorgcentrum Careaz J.W. 
Andriessen. In 1987 zijn Anton en Annet ter Braak er komen wonen. Zij kregen twee kinderen; Lotte en 
Pim, nu resp. 28 en 25 jaar, die ondertussen uitgevlogen zijn. De bungalow is verder uitgebouwd en er is
een atelier gerealiseerd. Annet werkt in de zorg, op dit moment in Deventer, en Anton is de kunstenaar. 
Verderop in dit boek wordt aandacht besteed aan de kunstenaar en enige van zijn werken.

Noordijkerveldweg 20, anno 2018, woon- en werkplek van kunstenaar Anton ter Braak, onder  anno 1958
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Noordijkerveldweg 22: sinds 1986 bewoond door de familie G. Nijemesland. De boerderijnaam is De
Veldmeijer. Gebouwd ver voor 1830. De boerderij zou reeds meer dan 400 jaar bestaan. 
In 1964 bewoond door de familie  H.J. Roelofsen met als huisnummer E209. Hendrik Jan is geboren in 
1903 en overleden in 1973. Hij was getrouwd met Aaltjen Heuvelink (1906-1994). Na het overlijden van 
Hendrik Jan heeft Aaltjen de boerderij samen met Hendrikus Bernardus Huenders (1896-1987) 
voortgezet . Oom Huen, zoals hij genoemd werd, was als kostganger op de boerderij gekomen. Hij 
werkte toen voor de Duw aan de ontginning van het Noordijkerveld. Hij kwam van Stokkum bij 's-
Heerenberg.
Dochter Dien van Hendrik Jan en Aaltjen trouwde met Henk Rijkse en ging op het adres 
Noordijkerveldweg 5 wonen. Hun dochter Mineke trouwde met Jan Hendrik Berendsen en woonde op het
huidige adres Noordijkerveldweg 20. 
Hendrik Jan was een zoon van Evert Roelofsen en Arendina Johanna Nijhuis. Evert was een zoon van 
Jan Roelofsen, die op 15 juli 1872  na zijn huwelijk met Hendrika Albertdina Zweverink bij de familie 
Zweverink in was komen wonen. Haar vader, Evert Zweverink woonde er toen samen met zijn vrouw 
Aaltjen Alberson en hun kinderen Gerhardus Martinus, Hendrika Albertdina, Aaltje en Johanna Alberdina. 
De in Vorden geboren Evert Zweverink had zich er op 22 februari 1848 (Sinte Peter) met zijn gezin 
gevestigd. Op de naamdag van Sint Petrus moesten de boeren vroeger hun pacht betalen of vertrekken.
Daarvoor woonde Gerrit Brinkers er, op 22 mei 1785 te Markelo geboren, met zijn vrouw Engele te 
Leugemors en hun kinderen Garrit Jan, Henders, Gerrit Hendrik en Jenneken. De familie Brinkers was  er
komen wonen, nadat in juli 1828 de familie Nijhof naar Borculo was vertrokken. 
De familie Nijhof bestond uit vader Arent, moeder Harmina Wissink en zoon Gerrit Jan. Inwonend was 
Geertjen Stokkers, mogelijk als dienstmeid. Het eerste huisnummer was 276. 

In 1986 heeft Gerrit Nijemesland de boerderij 
gekocht van de weduwe Aaltjen Roelofsen-
Heuvelink. Gerrit is getrouwd met Anita Grijsen. 
Samen hebben ze twee kinderen, Esther en Bart. 
Gerrit verdient de kost als vrachtwagenchauffeur.

Links op de foto Jan Roelofsen en zijn vrouw   
Hendrika Albertdina Zweverink in de kökken van 
de Veldmeijer. Onder de Veldmeijer anno 2019.

Onder op de foto De Veldmeijer anno 2018.
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Proefboerderij H. ter Kuile Jzn
In het noordoosten van het Noordijkerveld was er een heel groot nat en drassig moeras- en veengebied. 
Alleen iemand, die in staat was het hele gebied in één keer te kopen en die voor afwatering kon zorgen, 
zou dit gebied kunnen ontginnen. De textielbaas Hendrik ter Kuile Jzn was zo iemand. Het eerste bericht,
dat op 1 april 1904 in de krant verscheen, was: onder onze gemeente heeft de heer H. ter Kuile te 
Enschede 56 Ha. heidegrond aangekocht, teneinde deze te ontginnen en te herscheppen in vruchtbaar 
bouwland. Totaal verwierf hij 150 hectare woeste grond voor ongeveer 25 gulden de bunder. 

Op 30 maart 1912 waren de ontginningen door de Nederlandse Heidemaatschappij in volle gang en had 
in Café „De Post" alhier de aanbesteding plaats van de bouw van een schuur in het Noordijkerveld voor 
het bergen van kunstmest voor rekening van den heer H. ter Kuile te Enschede. Het werk werd aan B. J. 
Paalman gegund  voor fl. 947. 
Op 5 augustus 1912 stond het volgende bericht in de krant:
Sedert eenigen tijd is men in de buurtschap Noordijk druk bezig met de ontginning van 150 hectare 
heide, toebehoorende aan den heer H. ter Kuile te Enschede. Naar wij vernemen zullen op dezen grond 
later eenige modelboerderijen gebouwd worden.
Op 31 januari 1914 stond er opnieuw een aanbesteding in de krant:
Voor rekening van den heer H. ter Kuile Jzn. alhier, had gisterenmiddag in het café De Post te Neede de 
aanbesteding plaats voor het bouwen van een woonhuis in het Noordijkerveld, gem. Neede . Hoogste 
inschrijver was A. Markerink te Neede voor fl. 2626 en laagste J. Wanink te Noordijk voor fl. 2460. Het 
werk is nog niet gegund.

Op 20 februari 1914 werd gemeld, dat de gemeente Neede: aan den heer H. ter Kuile Jzn. te Enschede 
een stuk grond in de buurtschap Noordijk verhuurd, terwijl hij voor de dennen, die er op staan, fl. 52 zal 
moeten betalen.
In juni 1915 was er al heel wat gerealiseerd, zoals blijkt uit het verslag van een bezoek van leerlingen 
van de Rijks Landbouwwintercursus: 
Voor eenige jaren was hier overal nog heide, nu is er meer dan 150 hectare ontgonnen en vormt een 
reusachtige vlakte mooi bouw-, wei- en hooiland. Hier kan men zien, welk machtig middel de kunstmest 
is bij oordeelkundige grondbewerking. 't Gras en de klaver staan er nu prachtig op op den zoogenaamd 
onvruchtbaren grond. Daarbij mooie rogge en voederbieten. Eveneens werd de 10 hectare groote 
boomgaard bezichtigd; benevens de 70 stuks runderen, die met eenige veulens op de weilanden 
graasden.
De boerderij werd vaker bezocht tijdens excursies, zoals in 1921 door oud leerlingen van een school in 
Zelhem. Ook deed de boerderij in augustus 1921 mee aan de land- en tuinbouwtentoonstelling te Neede.
Volgens de krant werd men getroffen door de mooie inzending.

Toen het woonhuis gereed was, is mogelijk Hendrik Rijkse er met zijn gezin komen wonen, want op 29 
november 1916 werd hij als dagloner bij Ter Kuile ingeschreven op het nieuwe adres E148c. Eerder, op 
13 mei 1916, was de familie Woolderink ingeschreven op het adres E148b, waar daarna op 15 mei 1918
dagloner Barend van Kooten met gezin kwam wonen. Hij woonde er tot 19 mei 1919. Daarna kwam 
Berend Hendrik Ligtenbarg er wonen van 23 mei 1919 tot 16 februari 1925, gevolgd door Jan van 
Meerten van 28 april 1925 tot 8 februari 1927. Deze arbeiders, die niet uit de directe omgeving kwamen, 
werden blijkbaar met hun gezin op of bij de proefboerderij ondergebracht, want de bouw van 
arbeiderswoningen langs de Noordijkerveldweg was toen nog niet gestart. 

In de gids van Neede en omstreken van1918 komt de boerderij van Ter Kuile en omgeving ook ter sprake:
Ga eens kijken naar de kant van 't station Gelselaar en verder naar 't Oosten, voorbij de Veldmeijer, een 
eeuwenoude hofstede nabij de Schipbeek, naar de Transvaal en De Kaap, waar flinke boerenhuizen zijn 
verrezen, naar de weiden om den Plompenkolk. Verderop heeft de heer Ter Kuile uit Enschede een grote 
ontginning met woonhuis, groote moderne stallen en arbeiderswoningen erbij. Daar weiden tientallen 
zwartbonte runderen, daar teelt men rogge, erwten, paardeboonen enz., daar is een boomgaard 
aangeplant, waar tevoren niets was dan armoedige dennen en gagel. Groote poelen met riet  zullen 
misschien in visvijvers herschapen worden. Hier is brood en werk voor velen. Gezegende vooruitgang.

Het ging niet altijd goed, want op 8 augustus 1923 werd in de krant een grote brand gemeld: 
Te Neede is de geheele boerderij met schuren en hooibergen in het Noordijkerveld, van den heer ter K. 
uit Enschede, geheel afgebrand. Ongeveer 200 voer hooi zijn in de vlammen opgegaan.
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In maart 1924 is er sprake van aansluiting op het lichtnet vanuit Diepenheim, want de Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel maken bekend van plan te zijn vergunning te verlenen aan N.V. 
Elektriciteits-maatschappij „De Berkelstreek" te Borculo, voor het leggen en hebben van een 
hoogspanningskabel in den provincialen weg van Diepenheim naar de Gelderse grens in de richting van 
Neede alsmede tot het maken van een bovengrondse leiding langs die weg op acht houten masten 
dienende voor de elektrificatie van de Diepenheimse watermolen met omliggende percelen en van de 
nieuwe boerderij van den heer Ter Kuile met omliggende percelen.

Op 1 november 1924 vond te Diepenheim de onderhandse aanbesteding plaats van het bouwen van een
boerderij in het Noordijkerveld onder architectuur van den heer A. J. Wegereef  voor den heer H. ter Kuile
Jzn. te Enschede. 

Op onderstaande de foto's links v.l.n.r. Jan Regterschot, op de tractor Teunis Rijkse en helemaal rechts 
Frits Regterschot (Horren Frits) en op de foto rechts de melkersploeg van Ter Kuile in 1948: staand v.l.n.r.
Arend Jan ten Hoopen (Koeleman), ? van Wijngaarden, Bets Hoekstra, ? van Wijngaarden. Midden: ? 
van Wijngaarden. Onder v.l.n.r. de dames ??? , Mineke Rijkse en nicht Leida Rijkse.

Ter Kuile heeft een groot stempel gedrukt op het ontstaan van het Noord-Oostelijke deel van het 
Noordijkerveld en daardoor mede het huidige aanzien bepaald. In het Veldnamenboek is te zien, dat aan 
vele percelen zijn naam gekoppeld was. Zo was er de “Ter Kuiles weide”, “De Akkertjes”, “Het perceel 
van Ter Kuile”, “Melker Ter Kuile” en het “Ter Kuileslaantje”. En ook de “de Modelboerderij van Ter Kuile” 
en de “Kapschuur van Ter Kuile”. 

Rond de proefboerderij waren de huizen voor de arbeiders ontstaan. Die waren voor Ter Kuile komen 
werken en kwamen in de gelegenheid in een huis van Ter Kuile te wonen of om op grond van Ter Kuile 
een huis te bouwen. Zo bouwde daghuurder Jan Heinneman op van Ter Kuile gekochte grond zijn huis 
aan Diepenheimseweg. Ook gingen de kleine boeren Jan Rouhof en Teunis Rijkse met het paard voor 
Ter Kuile werken.  
Ondertussen was Matthieu ter Kuile (1886-1979), zoon van Hendrik ter Kuile Jzn, eigenaar geworden 
van de boerderij. Hij was ook eigenaar van de spinnerij Tubantia in Enschede. In 1948 trouwde zijn 
dochter, de kunstenares Nora ter Kuile, met Francesco Fiorito. Franco Fiorito kwam als bedrijfsleider op 
de boerderij wonen. In 1948 waren er bij Ter Kuile 50 koeien te melken. In de jaren 50 is voor Fiorito de 
villa gebouwd. Franco Fiorito nam deel aan het sociëteitsleven van Neede.
Het kwam voor dat een tuinfeest bij de boerderij nog niet 
was afgelopen wanneer de arbeiders 's morgens aan het 
werk gingen. Dat kwam het beheer van de boerderij niet
ten goede. Maar Franco kon wel prachtig zingen, vooral 
Italiaanse en Napolitaanse liederen en hij kon fantastisch
Italiaanse gerechten koken. Franco en Nora kregen 
vier zonen Mario, Ito, Matthieu en Beniamino.

In de jaren 50 was Jan Wentink beheerder op de 
boerderij van Ter Kuile en later melkrijder, eerst met 
paard en wagen en later met een jeep voor de wagen, 
zoals op de foto hiernaast te zien is.  
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Beelden uit vervlogen jaren van de boerderij van Ter Kuile, boven de schuur met paarden en ossen
gebruikt bij de ontginning. Personen zijn niet bekend. 

Onder het sorteren en verpakken van fruit voor de veiling in Huissen, het besproeien van fruitbomen en 
het inhalen van hooi. De personen op onderstaande foto's  zijn: foto linksboven v.l.n.r. G.J. Mengerink, 

G. Eertink en T. Rijkse. Rechtsboven: v.l.n.r. Mina Dimmendaal (Wanink), T. Rijkse, Jo Rijkse en G.
Eertink. Linksonder: op de tractor T. Rijkse en er achter H. Rijkse. Rechtsonder:  personen onbekend.
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Foto uit de jaren 90 van de vorige eeuw met de aangebouwde villa gebouwd voor Franco Fiorito.
In het voorste gedeelte hebben van mei 1964 tot mei 1980 bedrijfsleider Sietse Meijer en zijn vrouw

Sietske Meijer de Kroon gewoond. Sietse kon goed opschieten met Matthieu ter Kuile. Ze hadden groot
onderling vertrouwen en enkele keren per week overleg. Ook met de familie Fiorito was er goed contact.

De woningen waren door een kantoor met elkaar verbonden, waardoor men vrijelijk bij elkaar naar
binnen kon lopen, hetgeen dan ook vaak gebeurde.

Jan van der Molen heeft van 1960 tot 1980 bij Ter Kuile gewerkt. Vele jaren is er met vier man gewerkt. 
Hij werkte samen met de Sietse Meijer, meewerkend voorman en Geert en Bennie Wolterink. Het werk 
bestond hoofdzakelijk uit melken. Er waren tot wel 180 stuks melkvee. Akkerbouw en fruitverbouw was er
niet meer. De vaak natte grond was daar minder geschikt voor. De melk werd geleverd aan de 
melkfabriek in Eibergen. Gerrit ten Hoopen, huisnaam Koeleman, haalde de melk op. Hij had een tank op
de wagen waarin hij de melkbussen leegpompte. Ter Kuile was vervolgens een van de eersten met een 
melktank. Maar deze bleek regelmatig te klein te zijn, zodat uitbreiding nodig was. 

Boven de hedendaagse boerderij van de familie Borgijink 
en rechts het Laantje van Ter Kuile
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Einde van de proefboerderij H. Ter Kuile Jzn

Toen Matthieu ter Kuile in 1979 was overleden, kwam er een einde aan de proefboerderij van Ter Kuile 
in het Noordijkerveld. Landerijen en de boerderij werden door de erfgenamen verkocht. Een aantal jaren 
voor het einde van de boerderij waren de bewoners Francesco Fiorito en zijn vrouw Nora verhuisd naar 
het adres Karelsdijk 3. Daarvoor woonden zij er in 1964 ook al, toen het adres E251 veranderde in 
Diepenheimseweg 61. Nora was kunstschilderes en een dochter van Matthieu ter Kuile en Johanna 
Maria ter Kuile. Nora was een kleindochter van Hendrik ter Kuile, de grondlegger van de proefboerderij.
Francesco Fiorito is geboren op 4 november 1925 in Messina op Sicilie. Hij is op 1 december 1948 
getrouwd met Nora ter Kuile, waarvan hij op 6 oktober 1980 gescheiden is. Na de scheiding is hij op 3 
juni 1982 te Lochem opnieuw getrouwd met Riet Wevers. Als zijn beroep is vermeld: Beheerder 
boerderij Ter Kuile. Hij is overleden op 8 juli 1991 te Enschede. Zijn eerste vrouw, Nora ter Kuile, is op 
16 december 1999 te Enschede overleden.
Nadat Francesco  en Nora verhuisd waren is hun zoon Mario, als laatste nazaat van de familie Ter Kuile,
tot het einde op de boerderij blijven wonen.

Over de familie Fiorito is nog meer te vertellen: Schaken en Limoncello.

Over schaken binnen de familie Fiorito meldde zoon Ito het volgende:
Matthieu ter Kuile was mijn grootvader, de vader van mijn moeder. Hij was de directeur van Spinnerij 
Tubantia in Enschede. Opa was er trots op dat hij tegen Max Euwe had geschaakt. Hij werd beschouwd 
als de meest betrouwbare Textielfabrikant van Twente! Mijn helaas te vroeg overleden broer Mario V. 
Fiorito uit Haaksbergen, was ook een enorm fanatieke en goede schaker, die  in de internationale 
meesterklasse speelde. (Bron: dewilligedame.nl).

Over Limoncella melden de broers Franco en Benno Fiorito dat hun opa, Francesco Fiorito, in de jaren 
dertig naar Nederland verhuisde, nadat hij verliefd werd op de Nederlandse kunst-geschiedenis studente 
Nora ter Kuile. Op familiebezoek op Sicilië proefden ze voor het eerst echte limoncello, gemaakt van 
handgepelde citroenen. En dat smaakte naar meer. Samen met een derde persoon werd een productie 
opgezet en nu brengen ze in Amsterdam 'Limoncello di Fiorito' op de markt.

 

+

  

De broers Franco en Benno Fiorito bezig met de productie van hun Fiorito Limoncello, 
rechts het eindproduct
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Starfighter neergestort in het Noordijkerveld

Op 12 juni 1972 is er rond 12:00 uur in het 
Noordijkerveld een Duitse straaljager neergestort. De
dag erna stond de hiernaast afgebeelde foto in de 
krant. De piloot, die niet meer van zijn schietstoel 
gebruik heeft kunnen maken, is hierbij om het leven 
gekomen. Het toestel maakte deel uit van een 
formatie Starfighters, die de hele morgen al 
oefeningen had uitgevoerd boven Neede en 
omgeving. Hierbij werd soms vrij laag gevlogen. Vrij 
snel na het vliegtuigongeluk trok de formatie zich 
terug en kwam het grootscheepse reddings- en 
bergingswerk op gang. De brandweer van Neede, 
die snel ter plaatse was, kon weinig uitrichten. De 
politie, later geassisteerd door personeel van de 
Landmacht, sloot het terrein hermetisch af voor 
toeschouwers. De oorzaak van het ongeluk kon 
(nog) niet worden vastgesteld. Omdat het terrein vrij 
snel hermetisch was afgesloten, hebben weinig 
Noordijkers iets van de ravage na het ongeluk 
kunnen bekijken. Men zegt dat er nog steeds delen 
van het vliegtuig diep onder de grond moeten zitten. 

Ook de Telegraaf had toentertijd aandacht voor het ongeluk:
Ontploffende straaljager zaait paniek op camping: Grote paniek ontstond er gistermiddag op de camping 
De Schipbeek nabij het Overijsselse dorp Diepenheim toen kampeerders boven hun tenten een enorme 
vuurbol zagen. Het bleek een Duitse Starfighter te zijn, die tijdens heftig onweer boven de camping was 
ontploft. Vermoedelijk is het toestel door de bliksem getroffen. Enkele honderden meters van de camping
vandaan stortte de straaljager neer in een drassig weiland. Een enorme krater werd hierin geslagen. De 
piloot is om het leven gekomen. Zijn naam is nog niet vrijgegeven omdat de familie nog niet verwittigd 
kon worden. De 20 jarige Cor Rijers uit Doetinchem, die met zijn gezin in de tent aan het koffiedrinken 
was, rende naar buiten en probeerde de plaats te bereiken, waar de straaljager zich in de grond had 
geboord. Onderweg werd hij door een scherf in zijn been getroffen. Cor vertelde ons gisteren: „Het had 
maar een haartje gescheeld of de straaljager was op onze camping terecht gekomen, iedereen heeft de 
schrik nog in de benen. Even ontstond er paniek en kinderen begonnen luid te huilen”. Kort na de ramp 
waren helikopters van de Duitse luchtmacht ter plaatse om een onderzoek in te stellen. De Starfighter die
deel uitmaakte van een formatie van drie, was afkomstig van de Duitse basis Nörvenich. (Volgens een 
latere bron betrof het de 25+20 van squadron JBG 31 uit Nörvenich bij Keulen en was de vlieger 
Oberleutnant Eckhard Lietz). Het was de 137ste Starfighter van de Duitse luchtmacht die is neergestort. 
Hierbij zijn 72 piloten omgekomen. Majoor Van Soest, van de vliegbasis Twente, luistert naar getuigen 
van de ontploffing. De man, die met zijn handen gebaren maakt, is aan een been gewond. 
De verongelukte Starfighter was van het type F104. In totaal zijn 298 van deze toestellen van de Duitse 
luchtmacht verloren gegaan bij ongelukken, verliezen op de grond en door schade t.g.v. reparaties. Bij 
de ongelukken zijn 116 piloten om het leven gekomen, waaronder acht  USAF piloten. 171 piloten 
hebben zich met de schietstoel kunnen redden, waarvan acht zelfs tweemaal.

In een andere krant stond een verslag, waarin ook  de Noordijker H. Rijkse aan het woord komt:

Starfighter sloeg krater van 10 meter diep in wei.

(Van een onzer verslaggevers) NEEDE. — een dag later.

Een onderzoeksteam van de Duitse Luchtmacht was vanmorgen nog steeds bezig met, het opsporen 
van de oorzaak van het verongelukken van de Duitse Starfighter, die gistermiddag omstreeks twaalf uur
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te pletter sloeg in een weiland in Neede. De piloot van het toestel, wiens naam nog niet is 
vrijgegeven,kwam bij het ongeluk om het leven.
De F-104 stortte neer op een afstand van enkele honderden meters van de kapitale boerderij van de 
familie Fiorito aan de Diepenheimseweg. Na in de lucht te zijn geëxplodeerd, sloeg het vliegtuig een tien 
meter diepe krater met een middellijn van zes meter in het weiland, waar zo'n twintig koeien liepen, die 
echter ongedeerd bleven. Ooggetuigen verklaarden tegen tien over twaalf een enorme vuurbal te 
hebben gezien, waarna enkele seconden later een ontzaglijke knal volgde. De heer H. Rijkse, wiens 
boerderij circa tweehonderd meter staat van de plaats waar het toestel tegen de grond sloeg: „Ik stond 
net op het punt naar binnen te gaan toen ik vlak boven mijn boerderij het vliegtuig een forse draai zag 
maken. Even later veranderde het gevaarte in een enorme vuurbal, die boven het weiland naar beneden 
schoot. Na een onvoorstelbaar harde knal stortte hij zich in de grond." 
Krater
De heer Rijkse was als eerste aanwezig bij de wrakstukken van het toestel, die in en rondom de krater 
lagen. Na de ontploffing ontwikkelde zich een vuurzee, die echter betrekkelijk vlug geluwd was. „Links 
en rechts van de krater lagen menselijke resten", aldus Rijkse. Het luchtruim boven Neede was 
gistermiddag gevuld met een tweetal straaljagers, afkomstig van de vlieg-basis Bentheim vijftig kilometer
van Enschede. De beide toestellen jaagden achter elkaar aan, daarbij scherpe bochten makend. Even 
later stortte één van de vliegtuigen neer. Een op het terrein van de ramp aanwezige Needenaar 
verklaarde: „Ik had net zitten te schelden op die vervloekte dingen. Ik zei tegen mijn vrouw: voor mijn 
part valt er zo'n lawaaischopper te pletter. Enkele seconden later gebeurde dat inderdaad." 
Een andere getuige van het ongeluk was de beheerster van camping De Schipbeek, gelegen op een 
steenworp afstand van de plek des onheils: „Ik stond met een paar gasten te praten, toen we opeens 
een weerzinwekkende knal hoorden. We keken verschrikt om en zagen een enorme rookwolk 
waartussen naar het leek pakken brandend papier naar beneden schoten." 
Verwrongen
„Mijn twee gasten zijn toen in de stromende regen en begeleid door de bliksem naar het weiland gehold 
waar ze de wrakstukken van het vliegtuig aantroffen. Tussen het verwrongen metaal konden ze een 
schietstoel herkennen; een eind verderop lag een helm, waar verminkte delen van een menselijk 
lichaam tussen geklemd zaten." De Needse politie, gewaarschuwd door één der omwonenden, was 
samen met de Eibergse brandweer omstreeks een uur ter plaatse. Enige tijd later arriveerde de GGD 
van de vliegbasis Twente. 
Verrekijker 
De Koninklijke Luchtmacht zorgde in de loop van de middag voor een hermetische afsluiting van het 
rampterrein. Dat had tot gevolg dat de duizenden mensen die van dichtbij een kijkje wensten te nemen 
bedrogen uitkwamen. Ze moesten genoegen nemen met een plaats op de verharde weg langs het 
weiland. Enkelen meenden dit ongemak handig op te lossen door gebruik te maken van een verrekijker. 
Geen erg aantrekkelijk hulpmiddel, want het enige wat te zien was: een GGD wagen, een tent waar 
personeel van de Luchtmacht en de Duitse onderzoekscommissie de nacht in doorbrachten, een 
helikopter van de Duitse luchtmacht plus een aantal politiewagens. 

Met betrekking tot het voorafgaande verhaal over het verongelukken van een Duitse Starfighter in het 
Noordijkerveld zijn drie krantenberichten gebruikt. Het is daarbij opgevallen, dat er in de details nogal 
wat verschillen voorkomen. 
???Misschien toch maar niet alles zo maar geloven wat er in de krant staat???  

Wat niet in de krant stond: Arend Meddeler (Jöpkes) en Jan Wentink dachten 's avonds, als 
doorgewinterde kenners van het Noordijkerveld, via een droge sloot één en ander eens van dichtbij te 
kunnen bekijken. Maar dichtbij de plaats des onheils keken ze plotsklaps in de loop van een karabijn en 
zijn toen spoorslags huiswaarts gekeerd.
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De spoorlijn Neede-Hellendoorn
van de Lokaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn, 
trok een spoor door Noordijk en het Noordijkerveld.

Van 1910 tot 1965 was Noordijk aangesloten op het spoorwegennet en hebben er treinen gelopen. Op 
29 april 1910 deed de eerste personentrein station Noordijk aan en op 11 oktober 1965 liep de laatste 
goederentrein van Neede naar Noordijk. 

Het plan om in Noordijk een trein te laten rijden is ontwikkeld door de uit 
Winterswijk afkomstige Jan Willink. Jan Willink, geboren in Winterswijk op 30
oktober 1831 en aldaar overleden op 19 januari 1896, was een 
textielfabrikant, die namens het district Zutphen twee jaar in de Tweede 
Kamer zat. Hij zette zich o.a. in voor de oprichting van lokaalspoorwegen in 
de Achterhoek, hetgeen hem de bijnaam Spoor-Jan opleverde. De spoorlijn 
Neede-Hellendoorn was onderdeel van een groter plan: de Lokaalspoorweg 
Groningen-Zwolle met een zijtak Ommen-Neede.. 

Eind 1888 had Jan Willink een plan opgesteld voor de Lokaalspoorweg Groningen – Zwolle, met een 
zijtak Ommen – Neede. Het plan was uitgewerkt in een uitvoerige brochure om een concessie aan te 
vragen uit naam van de opgerichte Noord-Ooster-Lokaal-Spoorwegmaatschappij bij de minister van 
Waterstaat. Naast de concessie, een vergunning van de overheid die anderen uitsluit, werd ook subsidie
aangevraagd. Niet alleen in den Haag, maar ook bij de aan de geplande spoorlijnen liggende provincies.
In 1895 was tot vreugde van Jan Willink en veel andere betrokkenen eindelijk de concessie voor de 
spoorlijn Groningen – Zwolle toegekend. Maar niet voor de zijtak Ommen – Neede. Van de zijtak 
Ommen – Neede moest worden afgezien, daar de regering hiervoor geen subsidie wenste te verlenen. 

In 1899 hadden de heren G. Salomonson Hzn, directeur van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, 
wonende in Almelo en G.J. Jannink, directeur van de Twentsche Stoombleekerij in Goor het plan voor 
een stoomtramweg van Neede naar Hellendoorn weer opgepakt. Men had reeds een bijbehorend 
briefhoofd samengesteld.

Zij zagen vooral mogelijkheden voor de aanvoer van steenkolen voor hun textielfabrieken en de afvoer 
van hun producten. Er werd bij de minister van Waterstaat een concessie aangevraagd voor de lijn 
Neede – Hellendoorn en bij de provincies Gelderland en Overijssel werd subsidie aangevraagd. 
Datzelfde gebeurde bij de aan de spoorlijn liggende gemeentes. In 1900 hadden Wierden, Hellendoorn, 
Goor en Diepenheim reeds officieus subsidie toegezegd. Van Rijssen was toen nog niets vernomen. En 
Neede?

Ook bij de gemeente Neede was subsidie aangevraagd. In 1900 ontving burgemeester de Graaff een 
brief waarin gevraagd werd aan te geven hoeveel subsidie de gemeente Neede bereid was te 
verstrekken. Ook werd aangegeven dat het met de concessie-aanvraag niet opschoot, omdat de 
minister advies had gevraagd wat de voorkeur was van de raad van toezicht op de Spoorwegen: Neede 
of Borculo als eindpunt van de lijn. Dit advies liet nogal op zich wachten. 
De gemeente Neede werkte mee aan de uitwerking van de plannen. Aanvankelijk was het de bedoeling 
een stoomtramweg aan te leggen, die zo veel mogelijk langs de bestaande wegen zou lopen. Er werd 
door de gemeente een tracé uitgewerkt en er werden plannen gemaakt voor de koop van de benodigde 
gronden, dan wel de onteigening. 
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Het ging om een smalspoor met een stoomtram, zoals die ook gelopen heeft tussen Borculo en 
Deventer en bijvoorbeeld tussen Doetinchem en Doesburg. Deze tramsporen waren vaak langs de 
bestaande wegen aangelegd. Verderop zijn een aantal foto's opgenomen van de stoomtram tussen 
Borculo en Deventer. Dat ziet er allemaal sfeervol en romantisch uit, maar de praktijk zal wel wat minder
aardig en lief zijn geweest. Sommigen noemden ook dit stoomtrammetje Bello, maar dat lijkt niet terecht,
omdat Bello de “roepnaam” was van de stoomlocomotief met de irritante bel, die door de machinist 
gebruikt werd om zijn komst bij spoorwegovergangen aan te kondigen. Deze Bello, waarvan er nog één 
in gebruik is op de museumspoorlijn Hoorn – Medemblik, is later wel gebruikt op de spoorlijn door 
Noordijk. Hierover later meer.

Om het belang van de geplande stoomtramweg voor de gemeenschap Noordijk te ondersteunen is er in 
1899 door meester Rutgers, toentertijd hoofd der school in Noordijk, een brief geschreven gericht aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Deze brief, bewaard in het ECAL (Erfgoed Centrum 
Achterhoek Liemers) archief te Doetinchem is verderop afgedrukt.
Het tracé, dat voor deze stoomtram was uitgedacht, liep langs de weg van Neede naar Noordijk, 
ongeveer via de huidige G.L. Rutgersweg, langs de steenfabriek op het Kisveld naar de boterfabriek en 
de molen op de Koldeweje. Daarna langs dezelfde weg tot waar later de villa van Ten Cate is gebouwd 
om vervolgens af te buigen richting de steenfabriek van Ten Cate, ongeveer langs het huidige station. 
Daarna in de richting van de Hornte om daarna, vanaf waar nu de camping ’t Klumpke is, af te buigen 
richting Diepenheim. Een blauwdruk van het tracé was reeds gemaakt. Onderstaande afbeeldingen 
tonen een deel van dat traject. 

Blauwdruk van het 
tracé van de stoom-
tramweg Neede – 
Hellendoorn. Links 
het deel langs de 
huidige Rutgersweg 
ter hoogte van de 
steenfabriek op het 
Kisveld en rechts ter 
hoogte van Hofman 
(Koeslag).

Het spoor zou voor een groot deel door de berm van bestaande wegen lopen, maar er werd ook een 
groot aantal percelen doorsneden.
Van de getroffen percelen is een lijst gemaakt. Op deze lijst staan 70 percelen met de vermelding van de
kadasternummers alsmede de eigenaren en een voorstel van de waarde per vierkante meter. Zoals b.v. :

Perceel A2972 van Gerrit Koeslag (Hofman), met een waarde fl. 0,25 per m2

Perceel A784 van Herman Bos (Molenaar) waarde fl. 0,125 per  m2

Perceel A2381 van Gerrit Jan Vruwink met een waarde van fl. 0,03 per m2

Perceel A1622 van de Gemeente Neede en perceel A1623 van Hermanus ten Hagen met 
weinig waarde, zoals de notitie aangeeft:  Dit land heeft bijna geen waarde. Er is dan ook  maar geen 
prijs gevraagd.

De voorzieningen langs de lijn zouden beperkt blijven. Er waren dan ook geen stations gepland, de tram 
zou stoppen bij cafés en bedrijven langs de lijn. Het idee van een smalspoor werd al vrij snel verlaten. 
Het zou een stoomtram op normaal spoor worden. Aanvankelijk waren er plannen de exploitatie van de 
spoorlijn en die van het rollend materiaal bij één partij onder te brengen. Maar volgens Jan Willink zou 
het beter zijn dit gescheiden te houden, hetgeen later dan ook gebeurd is. Bij de onderhandelingen met 
de HIJSM (Hollansche IJzeren Spoorweg Maatschappij) kwam het tot wijziging van de plannen. De 
HIJSM, ook HSM genoemd, had als voorwaarde gesteld, dat er geen stoomtramweg zou komen, maar 
een heuse spoorlijn compleet met stations en haltes voor zowel personen- als goederenvervoer. In 1901 
is het project veranderd in een lokaalspoorweg. De concessie-aanvraag en de subsidie-aanvragen 
werden hierop aangepast en goedgekeurd.
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De Naamloze Vennootschap Locaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn werd opgericht op 
13 oktober 1904 en verleden voor notaris Willem Verweij Mejan te Goor. De statuten waren reeds 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 september 1904. De heren Salomonson en Jannink droegen 
de voorlopige concessie, met de daarbij horende plannen en stukken, met al de daaraan verbonden 
rechten en plichten over aan de Locaal Spoorwegmaatsschappij Neede-Hellendoorn. Dit alles tegen de 
vergoeding van de gemaakte kosten. De technische leiding werd opgedragen aan J.B. Hubanet, die 
eerder hoofdingenieur was van de Staats Spoorwegen in Indië.

De NV Locaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn was verantwoordelijk voor het verder 
uitwerken van de plannen. Het tracé werd uitgewerkt en er werd een begin gemaakt met het verwerven 
van de benodigde gronden. Eerder deed een gemeenteambtenaar dat, nu een employé in Goor. Diverse 
onteigeningslijsten heeft hij op moeten stellen. Blijkbaar lukte het niet om met alle betrokken 
landeigenaren tot overeenstemming te komen. In Neede werd het tracé rond de steenfabriek 't Kisveld 
geheel omgegooid. Het spoor zou eerst aan de Needse kant om de fabriek heen aangelegd worden 
maar kwam uiteindelijk aan de westkant te lopen. Dit is te zien in onderstaande blauwdruk, met het 
eerdere ontwerp en een luchtfoto van de latere situatie.

Links het eerdere ontwerp, rechts het uiteindelijke verloop van het spoor

In april 1904 was in de krant te lezen dat er onteigening was aangevraagd voor de percelen benodigd 
voor de spoorweg Neede-Hellendoorn. De lijn zal worden aangelegd als lokaalspoorweg. Er zijn (binnen 
de gemeente Neede) stations, haltes en stopplaatsen ontworpen te Kisveld, Noordijk en aan de zandweg
van Markvelde naar Gelselaar. Te Neede zal het bestaande station van de GOLS (Geldersch 
Overijssche locaal-spoorweg) ook voor deze spoorweg worden gebruikt. In de Staats Courant no. 86 
stond dat bij Koninklijk Besluit werd besloten dat, ten behoeve van de spoorweg van Neede naar 
Hellendoorn, tot algemeen nut, ten name van de Locaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn, ter 
uitvoering van de wet van 25 Juni 1906, eigendommen in de gemeenten Neede, etc. onteigend zullen 
worden. 
Op 8 juni 1906 werd er een overeenkomst gesloten tussen de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM) en de Locaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn (LSNH) betreffende de 
exploitatie van de spoorweg van Neede naar Hellendoorn. HIJSM betaalde hiervoor fl. 52.000 aan 
exploitatiekosten, waarbij de kilometerkosten van vijf reizigerstreinen in beide richtingen inbegrepen 
waren. Verder moest fl. 0,33 per afgelegde treinkilometer betaald worden voor goederentreinen en extra 
reizigerstreinen. De LSNH diende de spoorweg uiterlijk 15 april 1908 geheel gereed aan de HIJSM op te 
leveren, inclusief stationsgebouwen en overige voorzieningen. Problemen bij de grondverwerving 
maakten dat die datum niet gehaald kon worden. De uiterste opleverdatum werd daarom enkele keren 
opgeschoven. De spoorlijn is in drie gedeelten aangelegd: Neede-Goor, Goor-Rijssen en Rijssen-
Hellendoorn. Er heeft zich in de daarop volgende jaren heel wat afgespeeld betreffende de nodige 
technische zaken en de verwerving van de gronden. Het tracé was officieel bij Koninklijk Besluit door 
koningin Wilhelmina vastgesteld, wat inhield dat de grondeigenaren wisten wat hen te wachten stond. Bij
de trajecten twee en drie is alles redelijk vlot verlopen, maar het traject Neede-Goor gaf zodanige 
problemen, dat de uitvoering aanzienlijk vertraagd werd. Dit had nadrukkelijk te maken met de 
problemen tussen de maatschappij en de firma Wed. S. ten Bokkel Huinink, de eigenaar van de pannen-
en steenfabriek ’t Kisveld.

Op de volgende bladzijden zijn te vinden:
De brief van Meester Rutgers aan de provinciale Staten van Gelderland en
sfeerbeelden van de Stoomtram Borculo Deventer, met o.a. Station Borculo.
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Brief van Meester Rutgers
   Aan de Provinciale Staten van Gelderland

Edelmogende Heeren!

Geven met verschuldigd en eerbied te kennen, onder  geteekenden, allen inwooners van de Buurtschap
Noordijk, Gemeente Neede, dat zij U beleefd, maar met aandrang verzoeken Uw hooggewaardeerden

en onmisbaren steun, in den vorm eener subsidie, te willen verleenen aan den ontworpen
stoomtramweg Neede-Noordijk-Diepenheim-Goor-Nijverdal. In de tot-standkoming dezer verbinding

zien zij toch een machtig middel hunner Buurtschap, die nu afgelegen ligt en alleen over zandwegen te
bereiken is, tot grooter bloei en welvaart te brengen. Met grooten aandrang en in vol vertrouwen op

Uwe hulp vragen zij dien steun, omdat daardoor en de belangen eener bloeiende nijverheid en die van
de landbouw, zoowel als ’t algemeen belang gediend wordt. De stoom steen en pannenfabrieken van
Mevr. de Wed. S. ten Bokkel Huinink en van de Erven W. ten Cate, die respectievelijk met 70 en 40

arbeiders werken en de pannenfabriek van Gebr. Overbeek zouden zoo gaarne hunne produkten naar
het noorden afzetten, waardoor die industrie een hooge vlucht kan nemen. Dit is nu genoemden
industrieëlen geheel onmogelijk, omdat het vervoer per os van steenen en pannen elke gedachte

daaraan buiten sluit. Maar ook ondervindt dat vervoer, zelfs naar ‘t station Neede groot ongerief door
het telkens overladen van steenen en pannen op wagens en daarna in den wagon, waardoor een groot
aantal breken. Waar het vervoer met zoovele moeilijkheden te worstelen heeft, kan de industrie zich
niet in gewenschte mate ontwikkelen. Hoe zou ook eene voordeeliger exploitatie hunner industrie

gunstig werken op de loonen. Vooral, omdat nu ëën der fabrieken onmiddellijk aan de ontworpen lijn
ligt en de andere gemakkelijk door en hulplijntje kan geholpen worden, juicht men de geprojecteerde
richting zoozeer toe. Maar ook zal de lijn direct voordeel opleveren voor de arbeiders dezer  streken.
Deze toch zijn tevens kleine landbouwers, wier inkomsten uit het landbouwbedrijf te gering zijn en

daarom op de fabrieken werken waarvan enkelen op ongeveer één uur afstands van hunne woningen
zijn gelegen.

Bij eventuele tot-stand-koming zijn zij in staat, omdat zij spoediger en onvermoeid het terrein hunner
werkzaamheid kunnen bereiken, meer uren te werken en dus meer te verdienen, wat in ’t voordeel is

zoowel van arbeider als fabrikant. Ook de landbouw zou door de zoozeer gewenschte
stoomtramverbinding zeer gebaat worden. De boterfabriek, die evenzeer met moeilijk berijdbare

wegen te kampen heeft, zou ten bate van den landbouw voordeliger kunnen werken. De boer zou zijne
levende en geslachte varkens ook naar ’t noorden kunnen afzetten, wat heilzaam zou werken op de te
bedingen prijzen. Reeds te lang heeft hier de landbouw de nadeelen van zijn isolement gedragen. Wel
heeft men alle moeite gedaan enkele zandwegen door harde wegen te vervangen, doch steeds zijn de
pogingen daartoe mislukt. De financieële draagkracht der Gemeente Neede veroorloofde niet zulke
groote uitgaven, als daartoe vereischt worden te doen. En daar nu de kom der Buurtschap ongeveer
een half uur van den harden weg verwijderd ligt, heeft het vervoer, ook der landbouwprodukten, met

alle moeiten te worstelen. Ook de neringdoenden zouden bij gemakkelijker aanvoer van hunne
artikelen in staat worden gesteld te kunnen concureeren, wat ten bate van ’t algemeen zou komen . 

Ten slotte vragen zij U nogmaals beleeft de aanvrage om subsidie in gunstige en welwillende
overweging te nemen. De marktplaats Goor trekt meer en meer de aandacht. De stoomtramverbinding
Neede-Noordijk-Diepenheim-Goor-Nijverdal zal deze streek zeer zeker een geheel ander en gunstiger

voorkomen geeven. Waar men nu zeggen kan, dat er misdeeld is ten opzichte harer
communicatiewegen, zal zij bij de tot-stand-koming der verbinding in gelukkiger conditie komen en
zeer in welvaart en bloei toenemen. Mocht deze poging tot het verkrijgen der verbinding mislukken,

dan twijfelen ondergeteekenden ooit aan ’t spoorwegnette worden verbonden. Redenen, waarom
ondergeteekenden met groote vrijmoedigheid 

verzoeken om Uwen op hoogen prijs gestelden steun. ’t Welk doende enz.

G.L. Rutgers, Noordijk, Gemeente Neede, 30 Juni 1899. 
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Ten Bokkel Huinink was aanvankelijk enthousiast en wilde graag de spoorlijn nog dichterbij het 
fabrieksterrein in de hoop dat er een zijlijn naar zijn complex zou worden aangelegd. Maar hij bouwde, 
ergens na 1904, op zijn terrein de nodige droogloodsen, wat natuurlijk zijn goed recht was. Deze 
stonden niet op de aanvankelijk gebruikte kadasterkaarten van 1904. Later bleken ze een flinke sta in de
weg toen de Spoorwegwet van 1875 er bijgehaald en toegepast werd. Deze wet schreef voor, dat elk 
obstakel dat zich binnen 20 meter van het hart van de spoorbaan (aan beide zijden) bevond opgeruimd 
moest worden, ongeacht of het een boom of een gebouw was. Het had te maken met het vrije zicht, dat 
de machinisten moesten hebben. Ten Bokkel Huinink werd gesommeerd een flink deel van de loodsen 
af te breken die te dicht bij de lijn stonden. De vrijkomende grond mocht nog slechts gebruikt worden 
voor het tot een bepaalde hoogte opstapelen van stenen. Ten Bokkel Huinink kwam toen na een 
bepaalde manier van rekenen met een schadeloosstelling hiervoor van fl. 30.000,- , een voor die tijd 
ongekend hoog bedrag. Het leidde tot ontelbare besprekingen en briefwisselingen tussen diverse 
instanties (met een enkele keer zelfs het weglopen uit een vergadering), wat erg veel tijd in beslag nam. 
Teneinde raad is de maatschappij overgegaan tot het via het Ministerie van Waterstaat aanvragen van 
een nieuw Koninklijk Besluit, waarbij de spoorbaan iets in westelijk richting opgeschoven mocht worden, 
wat ook weer veel tijd vergde. Al met al heeft het geleid tot een vertraging van de aanleg met ruim een 
jaar ten opzichte van de trajecten ten noorden van Goor. De maatschappij werd in elke geval niet 
opgezadeld met een reuze claim, de vergoeding bleef beperkt tot wat gangbaar betaald werd voor grond
en beplanting. Door inzet van veel personeel is men er toch in geslaagd de eerste trein vanaf Neede te 
laten lopen op 29 april 1910.
Nadat de tekeningen en bestekken waren goedgekeurd kon met de aankoop van de benodigde gronden
begonnen worden. Op 16 maart 1907 werd de complete onteigeningslijst in de Staats Courant 
gepubliceerd. Een afschrift van deze lijst is met betrekking tot de gemeente Neede te vinden in bijlage 1.
Het gaat binnen de gemeente Neede om 161 percelen, waarbij een aantal gemeentewegen geen 
afzonderlijk nummer hadden gekregen. De heer Hubanet heeft diverse lijsten samen moeten stellen om 
de staat van de onteigening bij te houden. In de lijst van 31 oktober 1907 werd het ook duidelijk welke 
boter er bij de vis gedaan zou moeten worden; kortom er was opgesteld welke vergoeding de in totaal 
59 grondeigenaren tegemoet konden zien. De vergoeding bestond uit twee delen: eerst de prijs voor de 
grond en dan nog een schadeloosstelling. De grondprijs was afhankelijk van de soort grond. Het is niet 
duidelijk hoe de schadeloosstelling was bepaald, die trouwens ook niet voor iedereen gold. Enkele 
voorbeelden van vergoedingen voor Noordijkse grondeigenaren:
• G. Koeslag, landbouwer op Hofman in Noordijk, 5,0 Are bouwland fl. 75,00 en een 
schadeloosstelling van fl. 200,.00, hetgeen totaal fl. 275,00 opleverde.
• J. Geerdink, landbouwer te Noordijk, ontvangt voor 75,06 Are bouwland fl. 225,18 en voor 6,48 
Are heide met dennen fl. 97,20 en verder een schadeloosstelling van fl. 100,00 hetgeen totaal fl. 422,38 
opleverde.
• W. Tijink, landbouwer op Scheunink in Noordijk, ontvangt voor 10,02 Are bouwland fl. 150,30 en 
voor 26,04 Are heide fl. 78,12 en verder een schadeloosstelling van  fl. 30,00 hetgeen totaal l.fl. 250,42. 
opleverde. Een schadeloosstelling is hier zeker op z'n plaats, omdat het spoor wel heel dichtbij zijn huis 
kwam te liggen.
• Wed. H.J. Kleine, te Noordijk, ontvangt voor 26,78 Are bouwland, weiland, huis tuin en schuur 
fl. 401,70 en een schadeloosstelling van fl. 973,30, hetgeen totaal fl. 1375,00 opleverde. De forse 
compensatie is bedoeld geweest voor de schuur die het spoor in de weg stond en mogelijk afgebroken 
moest worden. 

Dat de weduwe Kleine zelf het voorstel deed om op een vergoeding van fl. 1375,00 uit te komen is te 
zien in onderstaand letterlijk afschrift van haar brief gericht aan de heer Hubanet:
Noordijk, den 20 Junie 1906
Mijn Edele achtbaar Heer vriend Hunder wij wouden er toe overgaan om de Gront er toe aftestaan tot 
het spoor Neede naar Hellendoorn maar dan boomen en alle hout gewas voor ons daar kunnen wij dan 
mee doen zoo wij willen en de plaggen voor ons en dan afraspelen langs land en wijland en dan van de 
Maatschappij onderhouden en een overweg voor het wijland met een gesloten hek dan zullen wij het 
doen voor een som van 13 honder en 75 Gulden als mijn Heer dan zoo goed wil zijn en zoo hier op staat
zoo in de akte te vullen maar als er onkossten of kossten van komt daar willen wij geen doen mee 
hebben dat weet mijn Heer beter dan wij. 
C.J. Kleine
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De complete lijst met vergoedingen van 31 oktober 1907 maakt deel uit van bijlage 1. In sommige lijsten 
was ook met een rode pen geschreven. Mogelijk ging het daarbij om grondeigenaren, waarmee (nog) 
geen overstemming was bereikt.
Na de aanbestedingen in juli 1908 ging in augustus 
de eerste spade de grond in. Op ongeveer hetzelfde 
moment was er een buitengewone 
aandeelhoudersvergadering waar duidelijk gemaakt 
moest worden dat de aanlegkosten de geplande 
kosten ver te boven gingen. Waren in 1901 de 
kosten nog begroot op fl. 920.000,-, nu werden ze 
geraamd op fl. 1.376.000,- De onteigeningskosten 
waren hoger dan verwacht evenals de kosten van 
stations en emplacementen. De emplacementen 
werden uitgebreider en ruimer waardoor meer 
zijsporen en wissels moesten worden gelegd. 
Kisveld, Noordijk en Zuna zouden haltegebouwen 
krijgen in plaats van alleen een abri. Nog niet 
uitgegeven aandelen werden alsnog bij particulieren 
geplaatst, de provincie Gelderland verhoogde het 
renteloos voorschot en de HSM gaf een 
hypothecaire lening van rond fl. 600.000,-. 
Verder moest er op de bouw bezuinigd worden. Zo 
verviel de grindafdekking van het ballastbed, de 
keibestrating van de loswegen werd vervangen door 
een goedkopere flintverharding en van de 
toegangswegen tot de stations werd de verharding 
weggelaten of versmald. In Kisveld verviel het 
kruisingsspoor, in Noordijk verviel een deel van het
zijspoor en de verhoogde los- en laadplaats.                              Aandeel Neede-Hellendoorn 

Om de spoorlijn Neede-Hellendoorn te financieren
was het naast de verkregen subsidie en renteloze lening noodzakelijk om voor fl. 300.000,- aandelen uit 
geven. De Noordijker G. W. Hennink (de Hunger) was in het bezit van een onderaandeel van fl. 250.-.

                          
In plaats van nieuwe spoorstaven werden oude spoorstaven van de HSM gelegd. De Raad van 
Toezicht op de Spoorwegdiensten adviseerde nog meer bezuinigingen, maar de NH wilde die niet 
doorvoeren om een goede dienstuitvoering niet in gevaar te brengen. In 1908 werden de gewijzigde 
plannen goedgekeurd. 
Opvallend is dat Noordijk al in november 1909 betrokken was bij een treinongeluk, voordat de echte 
trein voor het eerst in 1910 het dorp aandeed. De hoofdingenieur werd op 25 november 1909 ingelicht, 
dat ’s middags de werktrein op het emplacement te Noordijk ontspoord was. 

Gelukkig zijn daarbij geen persoonlijke ongelukken gebeurd. In latere tijd moet er nog wel een koe onder
de trein zijn gekomen met dodelijk afloop, voor die tijd een niet geringe zaak, die de tongen flink in 
beweging zal hebben gebracht en een grote financiële aderlating is geweest voor de eigenaar/ boer.
De late aanbesteding van het traject Neede-Goor bracht ook een reactie teweeg uit onverwachte hoek. 
De hoofdonderwijzer van de openbare school te Gelselaar, de heer G.A van de Lugt, naar wie later de 
school vernoemd is, kreeg het op voorhand al Spaans benauwd bij de gedachte aan de vele 
arbeidslieden, die in grote keten gehuisvest zouden worden om overdag aan de spoorlijn te werken. En 
dan was meteen de vraag hoe die zich ’s avonds zouden gedragen c.q. misdragen. Daarom wilde hij 
graag weten wanneer het werk zou beginnen. In Gelselaar werd namelijk een volksfeest georganiseerd 
en hij vreesde, dat die arbeiders nabij het dorp het feest zouden kunnen verstieren. Hij sprak uit 
ervaring, want dergelijke toestanden hadden zich eerder voorgedaan met de polderjongens, die toen 
aan de Bolksbeek werkten. Toen bestond er ook al Hooligangedrag, ook al kende men die Engelse term 
nog niet. De uitwerking was evenwel hetzelfde: herrie schoppen en wangedrag na de nodige foezel te 
hebben ingenomen.
In juni 1909 was baanvak Hellendoorn - Goor al grotendeels voltooid, maar de HSM wou niet eerder met
de exploitatie beginnen voordat de hele lijn klaar was. Op 27 april 1910 was dat het geval en  twee 
dagen later werd de nieuwe spoorweg met een lengte van 36,565 kilometer officieel geopend. Van de 
openingsrit is in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant uitvoerig verslag gedaan. Alleen het
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gedeelte dat betrekking had op Neede en Noordijk wordt hier vermeld:
Te Neede, waar de feesttrein om11.47 vertrok, namen 42 genodigden samen met de leden van de Raad 
van Administratie in de trein plaats. Ook het muziekkorps van de huzaren uit Deventer stapte in. 
Te Noordijk, waar de trein vijf minuten zou stoppen, zongen de schoolkinderen liederen, terwijl 
muziekkorps Euterpe zich liet horen. De burgemeester hield een korte toespraak, waarin hij zijn 
dankbaarheid liet blijken over het tot stand komen
van de lijn. 
Op de volgende bladzijden zijn foto's te zien van 
de Noordijkse schoolkinderen, die bij het station 
het, ook afgedrukte, feestlied hebben gezongen, 
alsmede foto's van de opening bij het station 
Noordijk.

Rechts de feesttrein in beeld

Toen in 1911 een aanpassing van de dienstregeling
werd aangekondigd klom ook het Noordijkse 
schoolhoofd meester Rutgers in de pen. Door het 
uitvallen van de vroege trein van 7:10 uur zouden 
zijn dochters niet meer op tijd bij de Rijks-
Normaalschool in Winterswijk kunnen zijn. De heer 
Rutgers schrijft er een heel uitvoerige brief over aan
een zeer hooggeplaatst en invloedrijk persoon, de 
heer Salomonson, bekend als initiatiefnemer van de
lijn en directeur van de textielfabriek in Nijverdal. Hij
laat daarbij duidelijk weten hoe moeilijk het 
(toentertijd) voor een meisje was in Neede te 
komen. Een kosthuis in Winterswijk was financieel 
niet mogelijk, enz.
Kortom de heer Salomonson wordt met de nodige woorden omfloerst gevraagd zijn invloed aan te 
wenden om de rampzalige verandering van de dienstregeling te voorkomen.
Het heeft niet mogen baten: de dienstregeling werd wel aangepast.

61A                 Winterswijk, Neede, Hellendoorn en terug

Treinnr. 1151 1157 1159 1161 1165 1169 1171

HIJSM Kl. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.

Neede 05:41 08:25 09:27 10:45 03:09 04:59 07:35

Kisveld S S S S S S S

Noordijk S S S S S S S

Gelselaar S S S S S S S

Diepenheim 06:02 08:46 09:48 11:06 03:30 05:20 07:56

Treinnr. 1152 1154 1158 1164 1166 1168 1172

HIJSM Kl. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.

Diepenheim 07:03 08:45 11:37 02:44 05:45 06:31 10:08

Gelselaar S S S S S S S

Noordijk S S S S S S S

Kisveld S S S S S S S

Neede 07:23 09:05 11:57 03:04 06:05 06:51 10:26

S – trein stopt
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Noordijkse schoolkinderen in 1910, die bij de opening van de spoorlijn Neede-Hellendoorn
het op de volgende bladzijde afgedrukte feestlied hebben  gezongen.

Vanaf linksboven: Juffrouw Jansen, Willem Wanink, Arend Dirk Haarman, N.N., 
Hendrik Tijink, Hendrik Jan Wensink, Dirk Bakker, Johan Kreunen ?, Arend Jan Hietbrink, 

Bernard Klanderman, Meester Rutgers, Aaltje Bakker, Hendrik Jan Timmerije, Hendrika ter Selle, 
Dina Grijsen, Gerritje Hilverink,Hendrika Geerdink, Dina Tijink, Hanna Tijink, Janna Klanderman, 

Elsje Bakker, Gerritdina Wilhelmina Klanderman, Gerritje Lodewegen, Dina Wormgoor, Johan Tijink, 
N.N., Dina Kleine, Hendrika Tijink, N.N., N.N. Wanink, Gerrit Grijsen, Hendrik Tijink, 

Berend Jan Kleine, Mans Kleine.
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Bij de opening van de spoorlijn Neede – HellendoornBij de opening van de spoorlijn Neede – Hellendoorn
en het station Noordijk door Noordijker en het station Noordijk door Noordijker 
kinderen gezongen feestlied:kinderen gezongen feestlied:

Komt knapen en meisjes verheft nu in koor, Komt knapen en meisjes verheft nu in koor, 
Wat heden ons allen verblijdt, Wat heden ons allen verblijdt, 
Uw lied klinkt de beemden van Noordijk nu door, Uw lied klinkt de beemden van Noordijk nu door, 
Waar 't feest van heden vreugde verspreidt, Waar 't feest van heden vreugde verspreidt, 
De trein toch van Neede naar Hellendoorn snelt, De trein toch van Neede naar Hellendoorn snelt, 
Geen afstand, hoe groot ook die langer ons kwelt. (bis) Geen afstand, hoe groot ook die langer ons kwelt. (bis) 

Wij blijven U danken heer Salomonson Wij blijven U danken heer Salomonson 
En Jannink van Goor voor Uw streven, En Jannink van Goor voor Uw streven, 
Ook van de Graaf, lid van den Raad van Beheer, Ook van de Graaf, lid van den Raad van Beheer, 
Die samen uw krachten woudt geven, Die samen uw krachten woudt geven, 
Opdat heel de streek, die de spoorlijn doorsnijdt, Opdat heel de streek, die de spoorlijn doorsnijdt, 
Een voorbeeld wordt van welvaart, van vlijt. (bis) Een voorbeeld wordt van welvaart, van vlijt. (bis) 

Wij zagen wat taaie volharding vermag, Wij zagen wat taaie volharding vermag, 
Die zegeviert trots allen hinder! Die zegeviert trots allen hinder! 
En daarom ons huldigingslied nu gebracht, En daarom ons huldigingslied nu gebracht, 
Dat rein klinkt uit monden van kinder, Dat rein klinkt uit monden van kinder, 
Veel heil U en zegen na moeite en strijd, Veel heil U en zegen na moeite en strijd, 
0, drietal, dat schonk geestkracht, zorgen en tijd. (bis)0, drietal, dat schonk geestkracht, zorgen en tijd. (bis)

met op de achtergrond de belangstellenden en leden van met op de achtergrond de belangstellenden en leden van 
Needse muziekvereniging Euterpe bij de feestelijke opening Needse muziekvereniging Euterpe bij de feestelijke opening 
van het Noordijker station.van het Noordijker station.
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De HIJSM 89, later opnieuw genummerd tot de NS1010, oftewel de NESTOR, van het type locomotief, 
dat ook de eerste trein door Noordijk moet hebben getrokken.

Technische gegevens: Spoorbreedte=1,435 mtr, Gewicht=38,8 ton, Gewicht tender=25,1 ton, Diameter
drijfwielen=1,86 mtr, Diameter loopwielen en tenderwielen=1,1 mtr, Lengte inclusief buffers=14,257 mtr, 
Hoogte=4,313 mtr, Maximum snelheid=90 km/u, Vuurkist=8,0 m2, Vlampijpen= 86 m2, 
Roosteroppervlak=1,82 m2, Maximum stoomspanning=10,3 kg/cm2, Aantal cilinder=2, Diameter x 
slaglengte cilinders=406 x 558 mm, Waterinhoud=9 m3, Brandstofvoorraad=3,6 ton kolen, 
Trekkracht=3560 Kgf, Remsysteem=stoomrem Le Chatelier, later Westinghouserem.
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Bello, tijdens het 50 jarige jubileum van het Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen

Technische gegevens: Spoorbreedte=1,435 mtr, Gewicht=32,1 ton, Diameter drijfwielen=1,232 mtr, 
Lengte inclusief buffers=8,31 mtr, Hoogte=3,976 mtr, Maximum snelheid=60 km/u, Vuurkist= 84,5 m2, 
Vlampijpen=48,5 m2, Roosteroppervlak=1,25 m2, Maximum stoomspanning=12,4 kg/cm2, Aantal 
cilinders=2, Diameter x slaglengte cilinders=330 x 550 mm, Stoomverdeling=Allan, Waterinhoud=3,8 m3,
Brandstofvoorraad=1 ton kolen, Trekkracht=4220 kg, Remsysteem=Westinghouserem.
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Links de bel, waar aan Bello zijn bijnaam dankt en rechts het serienummer van de Nederlandsche
Spoorwegen en gegevens van de fabrikant Schwartzkopff

In 1910 reed er na de opening van de spoorlijn Neede-Hellendoorn 7 maal daags een trein van Neede 
naar Hellendoorn en omgekeerd. Het voor Noordijk van belang zijnde deel van de dienstregeling uit de 
beginperiode is  gereconstrueerd en op pagina 93 afgedrukt. Eerste klas reizen was niet mogelijk. Er 
waren alleen tweede en derde klas rijtuigen. Voor het station Noordijk en de haltes Kisveld en Gelselaar 
waren geen vaste vertrektijden opgesteld: wel zou de trein er in elk geval stoppen. Om het schema in te 
kunnen vullen waren drie locomotieven nodig, waarvan er één in Eibergen gestationeerd was. De andere
twee vertrokken respectievelijk uit Winterswijk en Hellendoorn. De meeste treinen bestonden uit een 
locomotief en twee personenrijtuigen. Veelal werd er één keer per dag een aantal goederenwagons 
aangekoppeld. De eerste locomotieven waren van het fabricaat Borsig, gevestigd in Berlijn. De HIJSM 
(Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) had over het land verdeeld 29 van deze locomotieven in 
gebruik. Ze hadden de nummers HSM74-82, 89-98 en 116-125. Toen later de NS (Nationale 
Spoorwegen) de HIJSM  had overgenomen zijn ze opnieuw genummerd tot NS1001 – NS1029. Deze 
locomotieven hadden niet alleen een nummer, maar ook waren er namen aan toegekend, zoals: Eos, 
Furie, Galathea, enz... Ze werden in gebruik genomen tussen 1873 en 1888. In de jaren 1924-1935 zijn 
deze locomotieven allemaal afgevoerd. Slechts één is er bewaard gebleven en ondergebracht in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Het is de NS1010, die de naam NESTOR had meegekregen. Op pagina 
96 is deze locomotief te bewonderen. In plaats van HIJSM werd ook de afkorting HSM gebruikt.

Met betrekking tot de lijn Neede-Helledoorn werden daarna de locomotieven met de bijnaam Bello in 
gebruik genomen. Dit waren locomotieven met de HIJSM nummers 1005-1048,  later NS 7701-7744 
genoemd. Ze werden aanvankelijk door Werkspoor in Amsterdam gemaakt. Later door het Duitse 
Henschel en weer later door het door Werkspoor opgezette Schwartzkopff. Ze werden van 1905 tot en 
met 1914 geproduceerd en in gebruik genomen. Tussen 1937 en 1955 zijn ze uit de dienst genomen en 
op één na allemaal gesloopt. Die ene rijdt nog op de museumspoorlijn Hoorn-Medemblik.

Toen op 1 juni 1927 de stormramp over Neede trok waren de locomotieven van het type Bello volop in 
gebruik bij de GOLS (Geldersch-Overijsselsche Lokaal-Spoorwegmaatschappij). Twee ervan stonden er
in de onderhoudsloods op het Needse spoorwegemplacement. Deze loods heeft de storm niet 
doorstaan, met als resultaat twee onder het puin bedolven locomotieven. Één van die twee 
locomotieven is de 7742, die nu, na de nodige herstelrondes, “vrijwel als nieuw” rond rijdt op de 
museumspoorlijn Hoorn-Medemblik. In 2017 reed deze Bello in het kader van het 50 jarig bestaan van 
het Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen een aantal dagen tussen Haaksbergen en Boekelo. Op de 
vorige pagina is te zien hoe dat er uit heeft gezien. 
Tijdens de stormramp hebben de Bello's in de onderhoudsloods mensenlevens gered. De arbeiders zijn
onder de locomotieven gekropen en hebben zodoende het dak van de loods niet op hun hoofden 
gekregen.
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De twee “Bello's” onder en tussen het puin 
nadat de stormramp Neede van 1927 zich 
voltrokken had. Links de ravage van boven 
gezien. Linksonder is men bezig met het 
verwijderen van de ingestorte dakconstructie 
en rechtsonder zijn de locomotieven na de 
nodige opruim-werkzaamheden weer 
zichtbaar geworden.

Foto's respectievelijk afkomstig van: De
Katholieke Illustratie van 8 juni 1927, 
Wikipedia en een ansichtkaart
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Diverse percelen in Noordijk en het Noordijkerveld werden door het nieuw aangelegde spoor 
doorsneden. Dat betekende dat her en der een deel van het land niet meer bereikbaar zou zijn. 
Op de kaart op de vorige pagina is te zien, dat om dit te ondervangen hier en daar langs de 
“spoorgravens”, de sloten langs het spoor, een eenvoudige parallelweg was aangelegd. Niet veel meer 
dan een karrenspoor. Ook tussen Meerman in de Berg (Kapraol) en Kurz was dat langs de percelen 
grond het geval. Deze spoorgraven bevatten een schat aan natuur: veel planten en dieren, zoals de 
veldleeuwerik, die luid fluitend omhoog kon stijgen. Ook bij de overgang in de Markveldsedijk was een 
parallel weggetje aangelegd om de afgesneden percelen te kunnen bereiken, zoals door Betje Elshof 
verteld is in de Noariker Joargang van 2017.
Verder waren er naast de normale onbewaakte spoorwegovergangen in de (huidige) G.L. Rutgersweg, 
de Kerkhofsweg, de Harpersweg, de Stokkersweg, de Waninkdijk en de Markveldsedijk ook eenvoudige 
passages aangebracht. Deze leken te bestaan uit een aantal in de lengte geplaatste spoorbiels, maar 
waren wel zodanig stabiel, dat na het passeren van een boerenstortkar de trein er nog wel veilig over 
heen kon. Bij Meerman in de Berg was zo'n passage, die bestond uit basaltblokken, in het weggetje, dat 
naar de smid Kolkman en de bakker Harwig liep. Ook kon opa Jan Willem Meerman langs deze weg het 
stukje grond bereiken, dat aan de andere kant van het spoor lag en van de NS gehuurd was. Het werd 
als moestuin gebruikt voor de verbouw van boerenkool en dergelijke. Dat het spoor zo dicht langs zijn 
huis liep is enkele van zijn erfhonden fataal geworden. Die werden, nadat ze geprobeerd hadden in de 
wielen van de trein te bijten, onthoofd langs het spoor gevonden.

Ook in het Noordijkerveld zijn langs de Benninkdijk van deze passages aangebracht. Onder andere bij 
het Moggertslat en aan de Noordijkse kant van de grote Ballastput is nu nog goed te zien hoe de 
toegangsweggetjes aldaar het spoor passeerden. 

Ondanks dat eerder sprake was van een halte heeft Noordijk toch een volwaardig station gekregen. Het 
was van het type 3, waarvan hieronder een schets. Naast het station een bijgebouw met toilet. Het 
eerste huisnummer, dat aan het station toegekend werd, was E49a. Het was een tijd, dat er veel 
gebouwd werd, want het nummer E49, dat toebehoorde aan de boerderij de Harper, met bewoner Arend
Jan Weisman, werd uitgebreid tot E43h. Zo werden toen de woningen langs de Harpersweg, 'n Hamer 
en de Knieptange, de huizen van Eertink, later Mengerink en Wansink aan de Wunnekerweg, nu 
Vonkeman, gebouwd. En tenslotte het boerderijtje van Jan Willem Meerman met nummer E43h.  Een 
aantal woningen waren bedoeld voor spoorwerkers. De eerste bewoner van het station was stationschef
Jan Smit. In 1920 opgevolgd door Willem Buijtenhuijs. In 1925 was de NS arbeider Hendrik Jan 
Zieverink de volgende bewoner. Vervolgens is de familie Woppenkamp er komen wonen, die later 
grotendeels naar Australië geëmigreerd is. Daarna, in 1952, kwamen de gebroeders Hassink er wonen.

Toen in maart 1911 een nieuwe dienstregeling opgesteld moest worden was reeds duidelijk dat het 
aantal vervoerde personen nogal tegenviel. Daarom werd het aantal treinen, ondanks protest van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neede, teruggebracht tot het contractueel vastgelegde 
minimum van vijf treinparen per dag. Tijdens de eerste wereldoorlog reden er, vanwege de schaarste 
aan kolen, slechts twee treinparen per dag. Vanaf 1921 gingen er weer vijf treinparen per dag rijden, vier 
reizigerstreinen en één gemengde trein. Men ging verder bezuinigen door haltes en stations op te heffen.
Station Noordijk werd op 15 mei 1933 gesloten. Maar deze bezuinigingen konden het einde van de 
spoorlijn Neede-Hellendoorn toch niet voorkomen.
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In 1932 toonden de ontvangsten, ten gevolge van de algehele slapte in handel en industrie en de 
concurrentie met de steeds meer opkomende bussen en vrachtwagens, een scherpe daling. De NS, die 
de exploitatie van de HSM had overgenomen, zat vast aan het onvoordelige contract met NH. Om daar 
vanaf te komen werd bij de Tweede Kamer naasting (opheffing) van de spoorlijn Neede-Hellendoorn 
aangevraagd. Het reizigersvervoer, dat erg gering was, nam nog verder af: veel treinen reden met een 
handvol reizigers of leeg. In 1934 werd de naastingswet aangenomen en op 1 januari 1935 werd de 
naasting een feit. Met ingang van15 januari wordt het reizigers-vervoer op de spoorlijn Neede-
Hellendoorn opgeheven. Alleen het goederenvervoer zal nog doorgaan, maar daarvoor zal de 
doorlopende verbinding niet in stand gehouden worden. Het in aanleg zijnde Twentekanaal zorgde er 
voor dat de lijn opgesplitst moest worden. De verzorging van het goederenvervoer naar en van 
Diepenheim, Gelselaar en Noordijk zal geschieden door de Algemeene Transport-Onderneming (A.T.0.).
De GTW (Gelderse Tram Wegen) was hier ook bij betrokken.

Hoewel de laatste rit van Bello reeds aangekondigd was, deed zich tijdens een der laatste ritten toch 
nog een probleem voor. Dit stond op de volgende wijze in de krant van 11 januari 1935: 
GOOR. Als de laatste tocht bijna is aangebroken zijn de treinkaartjes uitverkocht. Hoewel voor nog 
slechts enkele dagen, toch rijdt het treintje Neede-Hellendoorn; in den volksmond „Bello" genaamd, nog,
al gaat dit soms met moeilijkheden gepaard. Statig naderde een personentrein de stad Goor, opgewacht 
door een  fotograaf, gereed om dit feit te vereeuwigen. (Misschien wel de foto, die hieronder is 
afgebeeld). Als de man deze foto wil gebruiken en als de laatste trein wil voorstellen, trof hij het 
bijzonder, want het aantal reizigers was nihil. Juist toen de chef echter de trein wilde laten vertrekken, 
verscheen een heer op het perron en op de vraag of hij soms nog mee moest, ontving de chef een 
bevestigend antwoord. Moeilijkheden voor een plaats in den trein waren er niet, doch toen medegedeeld
was, dat de reiziger naar Eibergen wilde, bleek dat die kaartjes waren uitverkocht. Tijd om een kaart te 
schrijven was er niet, alzoo werd een kaart verstrekt naar Neede en moest hij daar maar verder 
handelen. Tingelend vertrok Bello in de richting Diepenheim met één reiziger, welke mopperde, doch 
inwendig blij was, dat Bello nog niet opgeheven was.

Links een treinkaartje uit 1935 van Wierden naar 
Goor West, via Rijssen en Enter deels op de lijn 
Neede-Hellendoorn voor 45 cent.

Rechts, één der laatste 
personentreinen, die station Goor-
West aandeed en klaar stond om in 
de richting van Noordijk te 
vertrekken. Foto uit de Provinciale 
Overijsselsche en Zwolsche Courant
van 15 januari 1935.

Toen de allerlaatste personentrein Goor aandeed, waren daar nog aardig wat belangstellenden samen-
gestroomd. Door de mist was Bello pas op het laatste moment zichtbaar. Maar daarna pingelde Bello 
eenzaam in de richting Diepenheim weg. Eenmaal aangekomen in Neede stapte er slechts een reiziger 
uit. Waarmee op droevige wijze een tijdperk werd afgesloten.
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Toen het personenvervoer en ook de Locaal Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn gestopt waren, 
bleef alleen het goederenvervoer over. Aanvankelijk nog tot in Diepenheim, maar daarna  al vrij snel 
alleen nog tot en met Noordijk. Daar werden de landbouwcoöperatie en de pannen en steenfabrieken 
van Ten Cate bediend. Hoe de sporen voor en na het beëindigen van het personenvervoer in Noordijk 
liepen is in onderstaande schets te zien. 

Boven een schets van de situatie rond Station Noordijk, voor en na het stoppen van het
personenvervoer. Onder de spoorwegovergang in de Stokkersweg 

bij de C.A.V.V. (Coöperatie) Noordijk rond 1960.
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Station Noordijk, links toen de rails er nog lagen en de wissel te zien is, waar het spoor naar het talud
van Ten Cate geleid werd, alwaar de kiepkarren in spoorwegwagons “gekieperd” werden. En rechts het

station, toen het spoor opgebroken was en Arie Hulshof er aardbeien verbouwde.

Op bovenstaande foto is het verloop van het spoor 
tot aan de spoorkop in de jaren 50 van de vorige 
eeuw te zien. Er achterlangs liep een weggetje, 
meer een pad, waarlangs je naar Riethorst kon. 
Rechts een foto van werkzaamheden aan het spoor
langs het talud van Ten Cate. De kiepkarren, 
afkomstig van de steen- en pannenfabrieken en 
later van de ijzergieterij, gevuld met Pêle Mêle 
werden met paarden tegen de helling opgetrokken 
en omgekiept in de spoorwegwagons. 
Pêle Mêle is een Achterhoekse term voor kwartsrijk 
zand, dat als vormzand werd gebruikt. 
Pêle Mêle is Frans voor van alles door elkaar.
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Ongelukken. Ook op het spoor ging het niet altijd goed. Er gebeurden ongelukken en soms bijna 
ongelukken door vandalisme. Ook toen al. Een en ander moge blijken uit onderstaande 
krantenberichten. In de wandelgangen zijn er meer ongelukken genoemd, zoals een door de trein 
aangereden koe, maar die hebben blijkbaar de krant niet gehaald.

Uit de krant De Telegraaf van 17-8-1933:  WAGEN DOOR DEN TREIN GEGREPEN. 
Op onbewaakten overweg bij Neede. 

(Van onzen correspondent). NEEDE, 16 Aug. — Op een onbewaakten overweg in de lijn Neede-
Hellendoorn, werd hedenmorgen nabij den harden weg Neede-Noordijk een paard van den melkrijder 
Voortman door een uit de richting Hellendoorn komenden personentrein gegrepen en onmiddellijk 
gedood. Het dier werd ongeveer 200 meter door de locomotief meegesleurd. De wagen liep slechts 
geringe schade op en de voerman, die op den wagen zat, kwam met den schrik vrij. 

Uit de krant Het Vrije Volk van 15-9-1953: JONGENS GOOIEN WISSEL OM, BIJNA ONTSPORING. 
(Van een onzer verslaggevers) 

Doordat een leerling-machinist op enkele meters van een wissel op een lijn bij Neede plotseling zag, dat 
deze verkeerd stond en uit alle macht remde, wist hij te voorkomen, dat de wagens uit de rails liepen. 
Twee kinderen hadden de wissel kort tevoren omgegooid.
Bij deze spoorwegsplitsing, waar de lijn naar Noordijk uit de lijn Neede-Borculo loopt, is de wissel in het 
algemeen met een slot vastgezet. Hij wordt alleen geopend als de lijn naar Noordijk in gebruik is. Dat 
was ook nu het geval. De wissel bleef na het passeren van de trein in dezelfde stand staan omdat deze 
spoedig zou terugkomen. In de tussentijd gooiden de twaalfjarige B. H. M. en zijn negenjarig broertje, 
jongens uit Neede die al meer baldadigheden op hun geweten hebben, de wissel om. De rails werden op 
deze plaats sterk verbogen. 

Uit de krant van 1961: Auto tegen treinstel in Neede

Te Neede reed gistermiddag de 28 jarige A. M. uit Noordijk tegen een trein-stel, dat van Neede op weg 
naar Noordijk de G.L.Rutgersweg passeerde. De auto kwam uit de richting Noordijk en reed op de 
onbewaakte overweg, waar doorgaans slechts één treintje per dag passeert, pardoes tegen de trein. 
M. werd met een hersenschudding en een beenfractuur naar het ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede 
overgebracht. Hij is van beroep vrachtwagenchauffeur bij een Needs transportbedrijf. Aangezien hij 
bekend was met de plaatselijke situatie en wist dat er slechts af en toe een trein passeert, heeft hij 
blijkbaar te weinig aandacht aan de overweg geschonken. 

Onder: De zwaar beschadigde auto (Renault Dauphine)
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Het einde van de spoorlijn Neede-Hellendoorn

Één der laatste treinen over de tijdelijke dam in het Twentekanaal. Foto uit het dagblad Tubantia van 12
november 1934. Op 14 januari 1935 liep de laatste trein van Hellendoorn naar Neede.

Uit de Tubantia van 15 januari 1935. “Gisteren was het de laatste dag voor personenvervoer op de lijn 
Neede-Hellendoorn. Om 7.52 uur arriveerde aan het station Neede de laatste trein uit de richting 
Hellendoorn. Belangstelling voor dit feit bestond er in het geheel niet. Uit den trein stapte één reizigster. 
De opheffing van deze lijn wordt hier algemeen erg jammer gevonden. Al was het personenvervoer niet 
druk, toch was het lijntje voor menigeen een gerief, dat men thans mist.” 

De afbraak van de spoorlijn Neede-Hellendoorn in volle gang, met links het opbreken van het spoor en
rechts de afbraak van de dam door het Twentekanaal. De foto's stonden in het Twentsch dagblad

Tubantia en Enschedesche courant van 21 januari en 20 februari 1935.

Al vrij snel werd het spoor van Diepenheim richting Goor opgebroken. Het gedeelte Diepenheim Noordijk  
bleef voorlopig nog in takt, zodat zowel Gelselaar als Diepenheim nog via het spoor van goederen konden 
worden voorzien. Maar toen niet veel later ook tussen Diepenheim en Noordijk de rails waren opgebroken, 
kon, wat de treinen betreft, de rust in het Noordijkerveld terugkeren. 

Nadat het spoor in het Noordijkerveld opgebroken was, heeft het tracé een aantal jaren braak gelegen. 
In 1940 was men zover, dat de grond (terug) gekocht kon worden en de doorsneden percelen hersteld 
konden worden. Ook Derk Willem Krooshof (Benninkdijk, Ordelman) heeft toen het spoortracé door zijn 
land gekocht. Op 11 juli 1940 kreeg hij bericht van het kantoor van de ontvanger der registratie en 
domeinen te Groenlo, dat hij bij café Wassink te Noordijk verwacht werd om de akte met betrekking tot de 
aankoop van spoorweggrond van de voormalige spoorweg Neede-Hellendoorn te komen tekenen. De 
verschuldigde koopsom bedroeg fl. 90,40. Het ging blijkbaar om 0,52 hectare, want in 1942 kreeg Derk
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Willem voor 28 jaar vrijdom van de verhoging van de grondbelasting voor 0,52 hectare te ontginnen 
spoorweg. Dit werd toen nader aangeduid met: vervallen spoorlijn is thans woest. 
Derk Willem maakte trouwens ook nog op andere wijze van het spoor gebruik. Uit een bewaard gebleven 
briefkaart blijkt dat hij een handeltje in turf dreef. Op 4 oktober 1939 kreeg hij bericht, dat er twee wagons 
met in totaal 40000 geperste turven onderweg waren vanuit Erica in Drenthe naar station Neede, losplaats 
Noordijk.

De spoorverbinding tussen Noordijk en Neede deed nog vele jaren dienst voor het goederenvervoer van en
naar de coöperatie en de steen- en pannenfabriek, later de ijzergieterij van Ten Cate. Aanvankelijk ging dit 
vervoer nog met de stoomtrein van het type Bello, maar op het laatst verscheen er nog ongeveer één keer 
per dag een rode diesellocomotief met een aantal goederenwagons er achter. 
In 1952 verkocht de NS het stationsgebouw Noordijk aan de Gebroeders Hassink, Herman en Bets, die er 
een aannemingsbedrijf runden. 

Op het laatst verzorgden diesellocomotieven het goederenvervoer naar Noordijk. 
Op de foto een der laatste diesellocomotieven onderweg in het Spilbroek (Foto HKN). 

Bets Boonk weet zich nog te herinneren dat zo’n 52 jaar geleden zijn oom Getjan van de Wolfer (Wensink),
die getrouwd was met Aaltje Bouwman, de zuster van zijn moeder, met de trein op visite kwam. Getjan 
woonde in Winterswijk en werkte bij de spoorwegen. Hij was machinist op de stoomtrein van het type Bello,
die ook goederen naar Noordijk bracht. Nadat Getjan zijn wagons bij de Coöperatie had afgeleverd, zette 
hij trein stil bij het boerderijtje van Meerman. Hij liep dan met zo'n koperen fluit op de borst dwars door het 
land naar Boonk om een praatje te maken met Arend Jan en zijn schoonzuster Truu. Na een poosje 
gezellig gepraat te hebben, liep hij terug en zette de trein weer in beweging. Dika, de vrouw van Bets, zette
hun toen drie jaar oude dochter Trudy op het aanrecht om de trein al van ver te kunnen zien aankomen. 

In de maand juni, als bij Meerman aan de spoorlijn de kersen rijp waren en er een lange ladder tegen de 
forse boom aanstond, werd de stoomtrein ook wel eens stil gezet. Maar dan om een emmertje kersen te 
plukken. Als beloning werd er een kolenbriket uit de locomotief gegooid, waar opoe Meerman de kachel 
een tijdje op kon laten branden.
Beide voorbeelden geven aan, dat er in de jaren vijftig van de vorige eeuw naast het werk nog tijd was, of 
genomen werd, voor dit soort zaken.

Op 11 oktober 1965 werd ook het goederenvervoer voorgoed gestopt. Het stationsgebouw was toen al 
enige jaren als woonhuis in gebruik.
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Het spoor anno nu
Anno nu is er her en der, en dan met name in het Noordijkerveld, nog steeds een spoor te vinden van de
eerdere spoorlijn Neede-Hellendoorn. In Noordijk zelf staat het station ook nog fier overeind. Op de 
volgende bladzijden wordt één en ander met hulp van foto's, met hier en daar een korte toelichting, in 
beeld gebracht.

Het 
huidige 
Stations-
gebouw 
in 
Noordijk
in de 
zomer en
in de 
winter.
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De Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn gebruikte grensstenen, zoals hierboven afgebeeld, om
hun terreinen af te bakenen. Een aantal daarvan zitten er nu nog in de grond. De linker is te vinden bij
de Ballastput en de rechter bij de Kattebraak. Onder zien we het nog steeds zichtbare profiel van de
spoordijk en de spoorgraven in het bos langs de Benninkdijk. En daar onder het door een afwijkende

begroeiing opnieuw zichtbaar geworden spoor van het spoor in het afgegraven gebied achter Ordelman
aan de Benninkdijk.
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Toen tijdens de droogteperiode in de zomer van 2018 de Schipbeek bijna droog gevallen was, kwam
zomaar een stuk van het fundament van de vroegere spoorbrug over de beek te voorschijn. Normaal ligt
dit stuk beton onder water verborgen. Op onderstaande kaart is, met een cirkel aangeduid, te zien waar

de trein vanuit Noordijk de Schipbeek passeerde. Met een mooie bocht langs de Ballastputten, dan
langs de Halte Gelselaar en dan niet al te ver van de Oude Sluis de Schipbeek over.
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Internationale kunst uit het Noordijkerveld
In het prachtige buitengebied tussen Neede en Diepenheim woont en werkt beeldhouwer Anton ter 
Braak. In het universum van de beeldhouwer spelen paarden, stieren, vrouwen en abstracte werken een
grote rol. (Informatie afkomstig van de website van Anton ter Braak).

“Thema’s waar ik nog jaren mee toe kan; het ene werk komt voort uit het andere. Ik probeer steeds 
dichter bij het wezen van mijn objecten te komen. In ruim twintig jaar tijd heb ik mijn eigen stijl 
ontwikkeld”.
In de kelder onder het atelier cq werkplaats bevindt zich de expositieruimte met een gedeelte van de 
collectie. De beeldentuin rondom het landelijk gelegen huis herbergt de grotere werkstukken. Ter Braak 
organiseert geregeld open atelierdagen, zoals tijdens het Hemelvaartweekend. Afgezien van exposities 
in binnen- en buitenland wil hij potentiële opdrachtgevers en kopers gelegenheid bieden ook bij hem 
thuis een kijkje te nemen. In zijn eigen werkomgeving kan hij laten zien hoe een beeld tot stand komt en 
kan men beter praten over specifieke wensen. Naast zijn vrije werk, werkt Anton ter Braak ook in 
opdracht. Voordat hij een opdracht aanneemt, kijkt hij of dat bij hem past en in zijn lijn van werken ligt. 
“Een opdracht moet prikkelen en uitdagen”.

Ook 
Berend Tormijn,
is door Anton in
brons gegoten.
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Bijlage 1: Onteigening LSNH
Obj.
num-
mer

Te onteig-
enen 
grootte

Gebruik
Perceels- 
grootte

Kad.
nr.

 Ten name van

Ha:Ar:Ca Ha:Ar:Ca

1 00:00:90 gaarden 00:02:47 C3776 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

2 00:00:81 huis en erf 00:06:15 C4764 Derk Bos, fabrieksbaas, Neede

3 00:00:90 huis en erf 00:10:51 C4763
Gerrit Neurink, wever, Neede, mede-eigenaar Johan Blankvoort, 
timmerman, Neede

4 00:00:81 huis en bouwland 00:13:39 C4395 Johan Blankvoort, timmerman, Neede

5 00:00:99 bouwland 00:18:40 C3768
Gerrit Hendrik ten Hoopen, particulier brievengaarder en logementhouder 
te Neede, enz.

6 00:00:27 bouwland 00:31:84 C3767
Willemina Smit, vrouw van Albertus Johannes Oudenampsen, koopman, 
Eibergen

7 00:01:30 ontgraven grond 00:04:90 C3763 Idem

8 00:01:40 bouwland 00:12:50 C3762 Rudolf David Soeters, koopman, Neede, enz.

9 00:01:40 bouwland 00:24:35 C3759 Jan Roelof ten Hoopen, minderjarig, Neede

10 00:03:60 spoorweg 00:46:98 C3771
Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk
 en Derk Jan ten Hoopen, fabrikant enz

11 00:01:80 bouwland 00:33:70 C3758 Jan Roelof ten Hoopen, minderjarig, Neede 

12 00:00:66 bouwland 00:38:50 C3756 Idem

13 00:00:25 bouwland 00:21:95 C3755 Dina Hondelink, wed. Jannes Koeslag, Neede

14 00:05:20 tuin koepel 00:74:75 B899 Arend Jan Gerhard ter Weeme, fabrikant, Neede

15 geheel groengrond 00:01:43 C786 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

16 00:07:65 spoorweg 00:27:76 B783 Idem

17 00:05:29 weiland 00:42:00 B900 Willem Arnold Becking, landbouwer, de Kamp,  Hoonte,Neede 

18 00:01:30 uitweg 00:05:35 C3753 Idem

19 00:03:00 bouwland 00:13:80 C3752 Idem

20 00:02:70 spoorweg 00:08:99 C3750 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

21 00:02:70 parallelweg 00:03:03 C3751 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

22 00:00:14 uitweg 00:03:82 C3745 Johannes Broshuis en cons. Landbouwer, Neede en GOLS Winterswijk

23 00:00:75 hakhout 00:00:75 C3746 Willem Arnold Becking, landbouwer, de Kamp, Hoonte, Neede 

24 00:00:66 parallelweg 00:01:52 C3747 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

25 00:04:80 weg 00:04:80 B773 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

26 00:03:06
Bouwland, gaarden
en weiland

01:18:40 B771 Willem Arnold Becking, landbouwer, de Kamp, Hoonte, Neede

27 00:02:15 weg 00:08:90 B772 Willem Arnold Becking, landbouwer, de Kamp, Hoonte, Neede

28 00:11:02 bouwland 01:07:10 B770 Bernardus ten Cate, leerlooier, Neede mede-eigenaar Anna Smit Neede

29 00:12:90 spoorweg 01:42:50 B760 Geldersch Overijselsche Locaal Spoorweg Maatschappij te Winterswijk

30 00:00:30 akkerhout 00:20:50 B767 Bernardus ten Cate, leerlooier, Neede mede-eigenaar Anna Smit Neede

31 00:04:71 gaarden 01:39:40 B766 Jan Roelof Alhard Hungerink, landbouwer op Klein Hoonte, Neede

32 00:00:75 weg 00:05:55 B763 Idem

33 00:04:20 weiland 00:10:70 B761
Arendina Heineman, wed. van Hermnus Christiaan Leussink en cons, 
op Groot Hoonte, Neede etc.

34 00:01:28 uitweg 00:12:00 B757 Idem.

35 00:12:40 weiland 01:17:00 B756 Idem

36 00:03:00
akkerhout en 
bouwland

00:19:50 B268 Idem

37 00:02:88 bouwland 00:42:30 B754 Idem

38 00:18:85 bouwland 06:47:80 B261 Idem

39 00:00:69 akkerhout 00:22:50 B260 Idem

40 00:13:95 weiland 01:31:70 B255 Hendrik Jan ten Raa of Rae, landbouwer en wethouder te Neede

41 00:13:12 weiland 01:97:10 B256 Wilhelmina Baan en cons, wed. van Arent Jan te Velthuis, Neede
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Obj.
num-
mer

Te onteig-
enen 
grootte

Gebruik
Perceels-
grootte

Kad.
nr.

Ten name van

Ha:Ar:Ca
Ha:Ar:C
a

42 00:01:15 weg 00:09:80 B257 Derk Jan Meijer en cons. Landbouwer, Neede

43 00:25:48 bouwland 03:87:80 B570 Idem

44 00:09:10 bosch 01:15:30 B246 Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink, grondeigenaar of steenfabriek, Neede 

44a 00:02:94 gemeenteweg ongen. Onbekend

45 00:01:32 bouwland 00:46:40 B244 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

46 00:08:94 bouwland 00:29:40 B545 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

47 00:16:00 bouwland 00:74:70 B238 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

48 00:09:38 bouwland 00:58:00 B237
Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink, grondeigenaar of steenfabriek, 
Neede 

49 00:18:57 bouwland 00:60:90 B236 Arend Jan ter Meer, en cons. Landbouwer, Neede

50 00:00:50 weiland 01:10:00 B230 Idem

51 00:49:46 huis en erf 01:57:40 B883 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

52 00:01:40
bouwland en 
hakhout

00:04:00 C1322 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

53 00:00:01 weiland 00:43:00 C2062 Idem

53a 00:04:65 gemeenteweg ongen. Onbekend

54 00:24:75
wei, bouwland, 
hakhout

00:87:60 C4222 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

55 00:03:71 weg met bomen 00:18:30 C4221 Idem

56 00:08:10 bosch 00:23:90 C4220 Idem

57 00:10:20 fabriek ca en erf 03:36:20 C4747 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

57a 00:02:80 gemeenteweg ongen. Onbekend

58 00:03:81 hakhout 00:14:50 A3314 Albert Scholten en cons. Koopman, Winterswijk

59 00:02:19 weiland 00:83:20 A3315 Idem

60 00:12:37 weiland 00:71:10 A3354 Idem

61 00:23:25 weiland 01:26:20 A3352 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

62 00:01:50 hakhout 00:07:60 A3351 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

62a 00:03:42 gemeenteweg ongen. Onbekend

63 00:02:00 bouwland 00:62:40 A2106 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

64 00:01:12 hakhout 00:05:60 A553 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

65 00:09:00 weiland 00:74:40 A558 Idem

66 00:06:00 weiland 00:14:00 A2104 Idem

67 00:02:55 bouwland 00:18:90 A557 Idem

68 00:15:00 bouwland 01:16:80
A557 
bis

Idem

69 00:01:50 hakhout 00:30:10 A559 Idem

70 00:10:80 bouwland 00:97:80 A561 Idem

71 0:07:61 bouwland 01:32:80 A562 Wilhelmina Baan en cons, wed. van Arent Jan te Velthuis, Neede

72 00:02:89 bouwland 00:56:60 A564 Gerritdina Fennen en cons. Wed. van Christiaan Schukkink, Neede

73 00:02:50 bouwland 00:46:50 A565 Gerrit Koeslag, landbouwer op Hofman, Noordijk, Neede

74 00:02:50 bouwland 00:40:90 A566 Idem

75 00:05:60 bouwland 00:88:40 A575 Wilhelmina Baan en cons, wed. van Arent Jan te Velthuis, Neede

75a 00:11:60 gemeenteweg ongen. Onbekend

76 00:03:42 bouwland 00:52:20 A780 De Diaconie der Gereformeerde Gemeente te Neede

77 00:02:70 bouwland 00:39:00 A779 Jan Hogeman, minderjarige te Neede

78 00:00:75 bouwland 00:10:00 A2881 Catharina Hendrika Hennink en cons. te Geesteren, wed. van Gerrit Jan  Dave

79 00:03:32 bouwland 00:37:30 A2880 Catharina Hendrika Hennink en cons. te Geesteren, wed. van Gerrit Jan  Dave
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Obj.
num-
mer

Te ontei-
genen 
grootte

Gebruik
Perceels-
grootte

Kad.
nr.

Ten name van

Ha:Ar:Ca Ha:Ar:Ca

80 00:00:91 bouwland 00:10:80 A2962 Idem

81 00:00:89 bouwland 00:07:90 A2961 Gerrit Hendrik Thijsen, landbouwer, Neede

82 00:01:65 bouwland 00:15:20 A2878 Idem

83 00:00:57 bouwland 00:06:60 A2877 Hendrik Jan ten Elshof, GJzn, landbouwer te Neede

84 00:01:16 bouwland 00:11:50 A777 Idem

85 00:01:32 bouwland 00:15:10 A776 Hendrik Dieperink, landbouwer, Neede

86 00:02:13 bouwland 00:22:80 A775 Gerrit Hendrik Thijsen, landbouwer, Neede

87 00:03:45 bouwland 00:32:30 A774 Herman Bos, molenaar, Neede

88 00:00:90 bouwland 00:14:80 A772 Gerrit Jan Vruwink, landbouwer, Noordijk, Neede

89 00:09:77 bouwland 00:18:50 A773 Hermanus Mol en cons., landbouwer, Neede

90 00:01:19 bouwland 00:39:00 A781 Gerrit Hendrik Voortman, landbouwer erve Reinds, Noordijk, Neede

91 00:04:97 bouwland 00:55:80 A2472 Gerrit Jan Vruwink, landbouwer, Noordijk, Neede

92 00:03:04 bouwland 00:32:90 A2471 Idem

93 00:03:02 bouwland 00:32:40 A3133 Arend Harmen (Klein) Zaaltink en cons., landbouwer, Neede

94 00:05:69 bouwland 00:54:23 A3132 Hermanus Geerdink, molenaar, Noordijk, Neede

95 00:02:63 bouwland 00:21:60 A2757 Fenneken Leusink, wed. van Gerrit Jan Weisman, Noordijk, Neede

96 00:02:28 bouwland 00:20:90 A2758
Willemina Weisman, Neede, Wed. Hendrik Jan Holtmaat thans vrouw 
Hendrik Jan te Vaanholt

97 00:03:94 bouwland 00:33:60 A792 Hermanus Geerdink, molenaar, Noordijk, Neede

98 00:03:04 bouwland 00:23:30 A793 Herman Bos, molenaar, Neede

99 00:03:75 bouwland 00:33:00 A2319
Willemina Weisman, Neede, Wed. Hendrik Jan Holtmaat thans vrouw  
Hendrik Jan te Vaanholt 

100 00:00:10 bouwland 00:95:10 A794
Willemina Smit, vrouw van Albertus Johannes Oudenampsen, koopman, 
 Eibergen

101 00:03:28 bouwland 00:36:49 A2518 Fenneken Leusink, wed. van Gerrit Jan Weisman, Noordijk, Neede

102 00:01:97 bouwland 00:31:60 A756 Arend Jan Schukkink, landbouwer op Leussink, Noordijk,  Neede

103 00:01:93 bouwland 00:41:70 A753 Idem

104 00:01:75 bouwland 00:16:20 A752 Idem

105 00:01:75 bouwland 00:36:00 A749 Hendrik Jan Reurink, landbouwer, Noordijk, Neede

106 00:02:23 bouwland 00:30:80 A748 Idem

107 00:06:30 bouwland 01:40:20 A743 Jan Geerdink, landbouwer, Neede

108 00:16:36 bouwland 02:39:80 A742 Gerrit Jan Hungerink, landbouwer op Harperink, Noordijk, Neede

108a 00:03:00 De Harperinkweg ongen. Onbekend

109 00:24:15 bouwland 02:39:70 A741 Gerrit Jan Hungerink, landbouwer op Harperink, Noordijk, Neede

110 00:00:01 bouwland 00:15:50 A903 Idem

110a 00:04:00 gemeenteweg ongen. Onbekend

111 00:60:75 bouwland 02:52:20 A904 Hermina Ebbekink, wed. van Gerrit Jan Heijink etc.

112 00:02:94 akkerhout 00:09:00 A905 Idem

113 00:03:52 hakhout 00:09:50 A906 Gerrit Jan Hungerink, landbouwer op Harperink, Noordijk, Neede

114 00:14:38 bouwland 01:39:20 A907 Idem

115 00:03:30
weilnd en 
akkerhout

00:06:60 A908 Idem

116 00:02:34 bouwland 00:26:30 A909 Gerrit ten Rae, landbouwer op Giffel,  Neede

117 00:10:36 bouwland 00:28:00 A910 Arend Jan Schukkink, landbouwer op Leussink, Noordijk, Neede

118 00:35:00 bouwland 00:82:50 A911 Idem

118a 00:04:50 De Stokkersweg ongen. Onbekend

119 00:10:02 bouwland 00:36:00 A1062 Willem Tijink, landbouwer, Noordijk, Neede

120 00:05:13 hakhout 00:60:20 A3567 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

121 00:28:08 bouwland 00:68:40 A3566 Hendrik Jan Ezerman, landbouwer, Eibergen

122 00:19:14 bouwland 00:41:80 A3565 Idem
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Obj.
num-
mer

Te ontei-
genen 
grootte

Gebruik
Perceels-
grootte

Kad.
nr.

Ten name van

Ha:Ar:Ca Ha:Ar:Ca

123 00:18:64 bouwland 00:49:30 A3564 Idem

124 00:06:80 bouwland 00:49:30 A3563 Idem

125 00:13:23 bouwland 01:12:20 A3562 Gerrit ten Rae, landbouwer op Giffel, Neede

125a 00:01:75 gemeenteweg Onbekend

126 00:04:54 bouwland 00:53:80 A3139 Hendrik Dieperink, landbouwer, Neede

127 00:04:40 bouwland 00:54:20 A3138 Hermanus ten Elshof, landbouwer, Noordijk, Neede

128 00:02:44 bouwland 02:06:30 A3137 Jan Groot Hornte of Groothornte, landbouwer, Neede

129 00:10:04 bouw en weiland 00:51:20 A3136 Ared Jan Berendsen, landbouwer, Geesteren

130 00:00:01
huis,schuur en erf 
(Wanink)

00:17:20 A3537 Idem

131 00:00:78 akkerhout 00:02:30 A2640 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

131a 00:01:40 gemeenteweg ongen. Onbekend

132 00:08:50 weiland 00:18:10 A3126 Hermanus Reurink, Hermanuszn Jr. en cons, fabrikant, Neede

133 00:00:45 hakhout en water 00:02:70 A2639 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

134 00:14:09 gaarden en weiland 00:64:40 A1079 Hermanus Reurink, Hermanuszn Jr. en cons, fabrikant, Neede

135 00:23:75 weiland en gaarden 01:62:70 A1100 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

136 00:12:73
2/5 gaardengrond, 
3/5 bouwland

01:65:30 A1103 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

137 00:13:31
1/5 weiland. 4/5 
heide

00:85:60 A1104 Jan Roelof ten Hoopen Bernarduszn en consorten, Neede

138 00:02:72 bouw en weiland 00:66:40 A3121 Hendrik Jan Wassink, Kastelein, Noordijk, Neede

139 00:07:03 bouwland en heide 01:07:00 A2810 Hermina Dijkman en consorten, weduwe Hendrik Jan Kleine, Neede

140 00:00:76
huis, schuur en 
bouwland (bij 
Kleine)

00:11:90 A3322 Hermina Dijkman en consorten, weduwe Hendrik Jan Kleine, Neede

141 00:08:65 weiland 00:32:80 A2139 Hermina Dijkman en consorten, weduwe Hendrik Jan Kleine, Neede

142 00:03:66 weiland 00:24:50 A2140 Hendrik Jan Wassink, Kastelein, Noordijk, Neede

143 00:04:75 bouwland en heide 00:30:90 A2138 Hermina Dijkman en consorten, weduwe Hendrik Jan Kleine, Neede

144 00:06:94 groengrond 00:52:10 A3078 Hermanus ten Elshof, landbouwer, Noordijk, Neede

144a 00:03:30 gemeenteweg ongen. Onbekend

145 00:10:35 heide 01:47:00 A1899 Hendrik Jan Boerman, landbouwer, Diepenheim

146 00:24:13 heide 02:68:50 A2606 Gerrit ten Rae, landbouwer op Giffel, Neede

147 00:38:00 heide 04:14:90 A2605 Arend Jan Berendsen, landbouwer, Geesteren

148 00:53:48 heide 05:57:10 A1831 Gerrit Jan Vruwink, landbouwer, Noordijk, Neede

149 00:05:20 heide 00:51:00 A1830 De firma Weduwe S. ten Bokkel Huinink, Neede enz.

150 00:10:21 heide 01:03:00 A2586
Willemina Gerritdina Hungerink, thans vrouw van Hermanus Geerdink,  
landbouwer, Neede, enz.

151 00:04:75 heide 00:09:20 A2587 Jan Willem Bennink, timmerman, Geesteren

152 00:04:75 heide 00:50:90 A2588 Hendrik Jan Eggink, landbouwer, Noordijk, Neede

153 00:24:93 heide 02:34:10 A2742 Engbert te Velthuis, landbouwer op Bollert, Gelselaar

154 00:22:61 heide 02:25:10 A1827 Willem Tijink, landbouwer, Noordijk, Neede

155 00:31:35 heide 03:05:00 A1826 Gerrit Everhard ten Bokkel Huinink, grondeigenaar of steenfabriek, Neede 

156 00:20:21 heide 02:24:30 A1825 Idem

157 00:60:98 heide 06:03:30 A1824
Jan Groothornte, landbouwer Neede en consorten, mede-eigenaar 
Hendrik Gerrit Boevink, landbouwer, Neede op Moggert

158 00:22:64 heide met dennen 02:22:70 A1815 Arent Jan Schukkink,Landbouwer op Leussink, Noordijk, Neede

159 00:70:57 heide met dennen 03:02:10 A1814 Hendrik Kolkman en consorten, landbouwer, Gelselaar

160 00:75:06 heide 03:42:40 A1813 Jan Geerdink, landbouwer, Neede

161 00:53:55 heide met dennen 01:57:80 A1812 Gerrit Hagenbeek, landbouwer, Gelselaar

162
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Koop gronden door LSNH (Bedragen in guldens)

Nr. Naam Grootte 
Ha A Ca

Eenheids 
prijs per Ha

Koopprijs grond Schadeloos
stelling

Totaal
bedrag

1 A.J. Oudenampsen 00 00 10 2000 2,00
00 00 27 2000 54,00
00 01 30 5000 65,00 59,00 180,00

2 R.D. Soeters 00 01 40 2000 28,00 55,00 83,00
3 Wed.J.J. ten Hoopen 00 04 26 10000 386,00 386,00
4 Jan Boom 00 00 25 2250 5,625 4,375 10,00
5 W.A. Becking 00 03 45 800 27,60

00 01 20 1500 12,00
00 05 29 2000 105,80
00 03 00 2250 67,50
00 03 06 4000 122,40 864,70 1200,00

6 J. Broshuis 00 00 14 2215 3,15 100,00 103,15
7 A. Scholten 00 03 71 800 29,68

00 03 81 1000 38,10
00 24 75 1200 297,00
00 14 56 1800 262,02
00 61 17 2000 1223,40
00 08 10 1200 97,20 1652,54 3600,00

8 Firma Wed. S. ten Bokkel Huinink 00 10 20 10000 1020,00
00 28 37 2000 567,40
00 04 31 1800 77,58
00 14 25 1700 242,25
00 19 68 1500 295,20
00 00 88 1000 8,80
00 03 22 800 25,76
00 04 99 300 14,97 2630,44 4882,40

9 G. Neurink 00 00 90 15000 135,00 215,00 350,00
9a Dirk Bos 00 00 81 15000 202,50 247,50 450,00

10 J. Blankvoort 00 00 81 15000 121,50 247,50 450,00
11 G.H. ten Hoopen 00 00 90 10000 99,00 101,00 200,00
12 A.J.G. ter Weeme 00 05 20 2000 104,00 60,00 164,00
13 B. ten Cate 00 11 32 4000 452,80 122,20 575,00
14 J.A.H. Hungerink 00 00 

87,5
10000 587,50 587,50

15 Wed. H.C. Leussink 00 19 48 2250 438,30
00 48 10 10000 4810,00 3670,00 8480,00
00 18 85 2000 377,00
00 00 69 1800 10,35
00 03 00 1200 36,00
00 28 00 800 10,24 3128,14 8000,00

16 H.J. ten Rae 00 13 95 1800 251,10 185,00 436,10
17 Wed. A.J. te Veldhuis 00 13 12 1800 236,16

00 13 21 1500 198,15 350,00 784,31
18 D.J. Meijer 00 01 15 800 9,20

00 26 43 1500 396,45 994,35 1400,00
19 G.E. ten Bokkel Huinink 00 09 38 2000 187,60

00 09 10 1000 91,00 666,76 1100,00
00 51 56 300 154,68

21 J. ter Meer 00 19 97 2000 399,40 200,60 600,00
22 Wed. C. Schukking 00 02 89 1500 43,45 206,65 250,00
23 G. Koeslag 00 05 00 1500 75,00 200,00 275,00
24 Diaconie der Ger. Gemeente 00 13 31 1500 199,65 199,65
25 J. Hogeman 00 03 18 1500 47,70 40,00 87,70
26 Wed. G.J. Dave c.s. 00 04 98 1500 74,70 64,00 138,70
27 G.H. Thijssen 00 10 97 1500 164,55 164,55
28 H.J. ten Elshof 00 03 44 1500 51,60 51,60
29 H. Dieperink 00 07 86 1500 117,90 50,00 167,90
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Nr. Naam Grootte 
Ha A Ca

Eenheids 
prijs per Ha

Koopprijs grond Schadeloos
stelling

Totaal
bedrag

31 H. Mol 00 18 50 1500 277,50 277,50
32 G.J. Vruwink 00 56 90 300 170,70

00 08 21 1500 123,15 188,50 482,35
33 G.H. Voortman 00 01 86 1500 27,90 30,00 57,90
34 G.W. Saaltink 00 03 02 1500 45,30 54,70 100,00
35 H. Geerdink 00 10 74 1500 161,10 100,00

00 05 69 1500 85,35 346,45
36 Wed. G. J. Weisman 00 13 06 1500 195,90 80,00 275,70
37 H.J. te Vaanholt 00 11 68 1500 175,20 70,00 245,20
38 H. Bos 00 09 54 1500 143,10 47,00 190,10
39 A.J. Schukkink 00 22 64 300 67,92

00 51 01 1500 765,15 200,00 1033,07
40 H.J. Reurink W.G. zn. 00 03 98 1500 59,70 90,30 150,00
41 J. Geerdink 00 75 06 300 225,18

00 06 48 1500 97,20 100,00 422,38
42 G.J. Hungerink 00 54 89 1500 823,35

00 06 82 800 54,56 1372,09 2250,00
43 Wed. G.J. Heijink 00 66 69 1500 1000,35 680,00 1680,35
44 G. ten Rae 00 15 57 1500 233,55

00 03 00 800 24,00
00 24 13 300 72,39 470,06 800,00

45 W. Tijink 00 26 04 300 78,12
00 10 02 1500 150,30 30,00 258,42

46 J.R. ten Hoopen 00 28 88 2000 577,60
00 13 51 1200 162,12
00 02 00 800 16,00
00 00 45 800 3,60
00 13 31 500 66,55 3374,13 4200,00

47 H.J. Ezerman 00 72 66 1500 1089,90 1410,10 2500,00
48 H. ten Elshof 00 06 04 1200 79,68

00 04 40 1500 66,00 104,32 250,00
49 J. GrootHornte 00 02 44 1500 36,60 36,60
50 A.J. Berendsen 00 39 64 300 118,92

00 11 24 2000 224,80 556,28 900,00
51 H. Reurink H. zn. 00 14 09 2000 281,80

00 08 50 2000 170,00 328,20 780,00
52 H.J. Wassink 00 05 13 1500 76,95 50,00 126,95
53 Wed. H.J. Kleine 00 26 78 1500 401,70 973,30 1375,00
54 H.J. Bouman 00 10 35 1000 103,50 103,50
55 H. Geerdink 00 13 00 300 39.00 39,00
56 J.W. Bennink 00 05 00 300 15,00 15,00
57 H.J. Eggink 00 05 30 300 15,90 15,90
58 E. te Veldhuis 00 22 63 300 67,89 67,89
59 J. Groothornte en H.G. Boevink 00 61 26 300 183,78 183,78
60 H. Kolkman 00 59 00 300 171,00 159,00 330,00
61 G. Hagenbeek 00 53 55 300 160,65 25,00 185,00
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Bronnen
Literatuur: UIT DEN ACHTERHOEK, schetsen van land en volk, H.W. Heuvel.

Old Nee, uitgave Historische Kring Neede.
Sporen naar sporen, uitgave Historische Kring Neede.
Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek, Evert Heusinkveld.

Archieven: Archief gemeente Neede, ECAL Doetinchem
Archief Lokaal Spoor Neede-Hellendoorn, Museum Goor
Delpher krantenarchief, internet.

Websites: www.antonterbraak.nl
www.oudnoordijk.nl

Foto's afkomstig van: Foto's aanleg waterwingebied: Wijlen Bets Altena, Noordijk
Foto's stoomtramlijn Deventer – Borculo: Hans Hendriksen, Haarlo
Foto's Noordijkerveld: Wijlen Gerrit Ordelman, Noordijk.
Foto's archief Historische Vereniging Oud Noordijk.
Foto's archief HKN (Historische Kring Neede),
Foto's bewoners Noordijkerveld: Jan Markink en Wim Meerman,

Informatie en foto's: Arend Heideman
Matthieu en Franco Fiorito.
Mevr. Meijer-de Kroon
Diverse bewoners van het Noordijkerveld.

Eerder verschenen bij de  Historische Kring Neede als themanummer:

1. Warken met wind, geschiedenis van de Needse windmolens (1982)
2. Albert Hemelman (1883-1951), zijn leven – zijn werk, zijn werk – zijn leven (1983)
3. Sporen van sporen, geschiedenis van de Spoorwegen in Neede (1984)
4. Voor hen die vielen, Neede, 1940 – 1945 (1985)
5. Huize de Kamp, 1636 – 1986 (1986)
6. De vergeten Cycloon, de stormramp van 1 juni 1927 (1987)
7. Neede 800 (1988)
8. Rabbijn De Vries, 1870 - 1944 (1989)
9. Opdat wij niet vergeten (1990, i.s.m. Oranjevereniging Neede)
10. Waarheid en legende rond Huize De Kamp (1990)
11. Ruilverkaveling "Neederberg"  (1991, i.s.m. Historische Vereniging Oud Noordijk)
12. Rietmolen van Statie tot Kerkdorp
13. Stoom-, steen- en pannenfabriek Erven W. ten Cate, Neede (1992)
14. Neede voor 100 jaar, 1813 - 1913 (1993)
15. Zee- en landleven in de Needse Berg (1994)
16. Geen recht om te zwijgen (1995, i.s.m. Oranjevereniging Neede)
17. Kunnig Volk (1996)
18. 100 Jaar parochie St. Caecilia Neede (1998)
19. 100 Jaar beeldende kunst in Neede (2000)
20. Needse jongens overzee (2000)
21. Boven water gehaald, vondsten uit de gracht van havezate De Kamp Neede (2001)
22. Boerderij- en veldnamen in Neede (2002)
23. Neede's Jam, The Jam for te Upper Ten. De geschiedenis van de jamfabriek van de 

Tuinbouwmaatschappij 'Gelderland' 1903 – 2003 (2003, i.s.m. gemeente Neede)
24. Een eeuw Neede in beeld (2004)
25. Huize De Kamp, nader beschouwd (2006)
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26. De zusters van Boxmeer, over de zusters van Julie Postel in Neede 1948/1951 - 2007 
(2008)

27. Van Pluk tot 3-KA-Inn, opkomst en teloorgang van een jongerencentrum 1969 - 1974 
(2010)

28. 110 Jaar Crescendo, tussen balmuziek en topconcours 1898 - 2008 (2010)
29. Brulfteneugers anno 1912 (2011)
30. 100 maol Nee, wat bu'j veranderd (2012)
31. Hoe Neede het licht zag, een eeuw elektriciteit in Berkelland (2013)
32. Neede voor 200 jaar (2013)
33. Hoe Neede op klompen liep. Klompen maken vroeger en nu (2014)
34. Speuren naar sporen (2015)
35. Hendrik Odink, kijkjes in het oude Berkelland (2016 i.s.m Historische Vereniging Borculo en

Historische Kring Eibergen)
36. Rondum Nee (2017)
37. Van achter-hoek tot Achterhoek, i.s.m. Historische Kring Eibergen (2018)
38. 100 jaar Sportclub Neede 1919-2019 (2019)

Overzicht van de tot nu toe door de Historische Vereniging Oud Noordijk 
uitgegeven Noariker Jaorgangen en andere publicaties:
 
Nummer
Noariker
Jaorgang Jaar Inhoud

0 1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole
1 ? Gerrit Jan ter Horst, Oude akten, Rogge maaien, etc.

  1991 Ruilverkaveling "Neederberg" 
2 1992 Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld, etc.
3 1993 Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve, 

Stamboomonderzoek, etc.
4 1994 Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek, Bollert 

brons, de Nachtegaal, etc.
5 1995 1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede 

wereldoorlog
6 1997 Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.
7 1998 Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen, etc.
8 2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

2002 Boerderij- en veldnamen in Neede
8 2001 H. Peterkamp, Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.
9 2005 Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc.
10 2008 Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n.
11 2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk

2011 Brulfteneugers Anno 1912 (samen met Historische Kring Neede)
12 2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics
13 2013 Neede voor 200 jaar (samen met Historische Kring Neede)
14 2016 Slachtevisite, verdwenen boerderijen, vertrokken Noordijkers etc.

2017 Rondum Nee (samen met Historische Kring Neede)
15 2017 Bets Boonk, Oogstdagen, Antonie Reurink, (Betje) Elshof, etc.

2018 Muziekvereniging Concordia 75 jaar (Samen met Concordia)
16 2018 Oale Höfke, Familie Hulshof, Gerrit Thijsen, Restauratie Zeilwagen, etc.
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