
Kekrlaan 16 Heesselt
Op de verpondingskaart van 1809 staat het huis al aangegeven en twee kleine woninkjes aan de dijk. 
Het bouwjaar van het pand is 1733. Bijna 300 jaar geleden.

In 1832 zien we nog meer bebouwing zoals schuren en ook twee hooibergen op het erf.



De eigenaar van het huis op D225 en de percelen D224, D226, D227, D228 en D229   is dan Jan van der Linden

In de huisjes ernaast op D230, D231 en D233 wonen resp. Willem van Maren, Hermanus Dirk Beijen en Nicolaas 
Falentijn.

Jan van der Linden woonde daar met zijn vrouw Maria van Empel (1780- 1862) en zijn 5 kinderen:
Cornelis (1816-1836), 
Dirk Gosen )1818-1899) getrouwd met Erke van Housselt
Mijntje Teuntje (1819-?) getrouwd met Aart van Beusekom 
Herman Cornelis (1812-1881) getrouwd met Geertje van Housselt 
Maria Berendina (1824-?) getrouwd met Peter Cornelis de Geus

Jan van der linden overlijdt rond 1832 en zijn vrouw neemt de boerderij over.



Het is een grote boerderij met heel veel percelen. Zo’n 70 percelen en dijkvakken. Dat is voor een vrouw alleen niet 
te doen, vandaar dat de kinderen mede-eigenaar worden. In 1863 overlijdt Maria van Empel. 
En ook Mijntje en maria Berendina overlijden. Blijft Dirk Gosen van de Linden met zijn vrouw Erke van Housselt-
over als enige eigenaar tot 1899 als ook hij overlijdt op 80 jarige leeftijd.



Intussen zijn de percelen verenigd en gesplitst en is de boerderij verbouwd in 1898.
Het huis heeft nu perceelnummer D 1035. De Kerklaan heette toen nog Heesseltsche straat



Je ziet dat een aantal percelen zijn samengevoegd tot D1035 n het kleine gebouwtje aan de straatkant er niet meer 
is. De rode lijntjes geven de verbouwingen aan. De hooibergen staan nu op een andere plaats als in 1832.

Nu Dirk Gosen is overleden is zijn vrouw Erke Van Housselt de eigenaar samen met haar vader Huibert van Hous-
selt uit Opijnen en moeder Neeske van Meeteren (geboren in Est).  Erke krijgt het vruchtgebruik. 
Veel percelen weidegrond zijn verkocht en alleen de percelen rondom het huis zijn in hun bezit.



In dienstjaar 1911 is er nog een verbouwing. Daar zijn geen tekeningen van terug te vinden in het kadaster. 
In 1909 overlijdt Erke en in 1915 overlijdt ook Huibert. Zijn vrouw Neeske van Meeteren  wordt samen met hun 
kinderen eigenaar,



Vervolgens wordt de zoon Cornelis Geert van Houselt (1874-1963) bij het overlijden van Neeske in 1924 hoofd-ei-
genaar en hun kinderen  zijn mede-eigenaar. Waaronder: 
Marie van Houselt 
Geertje Cornelia 
Dirk 
en Jacob met ook veel kinderen waaronder:
 Niske van Houselt 
 Neeltje Cornelia 
 Anthonie Jacob 
 Cornelis Hendrik
 Helena Hendrika 
 Huibert 
 Maria



Hier een overzicht van de bewoners bij de volkstellingen tussen 1910 en 1940  
Het huis was eerst in de Kerkstraat 13 en daarna werd het Dijk 14 en later Dijk 80 genoemd.



In 1963 overlijdt Cornelis Geeert van Houselt.  Niske,  Cornelia Geert, Marie en Geertje Cornelia zijn de overge-
bleven eigenaren.
Het huis wordt nu gesitueerd aan de Kerklaan 16 Het krijgt nu perceelsnummer D1198 

Hierboven een kaartje uit 1955 met Huis, schuren en boomgaard.

In 1989 overlijdt Niske van Houselt.  
De familie van Ooijen koopt de boerderij. Later verkopen zij het weer. 
En de huidige eigenaren hebben het weer te koop staan.



De kapberg      De Vloedschuur

Steunpunt zoldering in de kapberg.

Zij- en achteraanzicht ingestorte kapberg

Foto’s ten tijde van Niske van Housselt

Vooraanzicht ingestorte kapberg



Tekeningen van de kapberg van de rijksdienst voor cultureel erfgoed



Foto’s van 2023 als het huis weer te koop staat.














