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Voorwoord Dit rapport is het resultaat van de bouwhistorische 

opname van de West-Friese stolp Westeinderweg 25 

te Wognum. Dit onderzoek is onderdeel van het 

afstudeerjaar van de opleiding Bouwhistorie en 

Restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Doel van 

deze bouwhistorische opname is in de eerste plaats 

het onderzoeken en documenteren van de 

bouwgeschiedenis op hoofdlijnen en het maken van 

een waardestelling. Aanvullend hierop beoogt dit 

onderzoek bij te dragen in de kennis en historie van 

de stolp als gebouwtype in de regio West-Friesland 

en Noord-Holland in het algemeen. 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is het pand en 

de bijbehorende schuur in de periode september tot 

en met november diverse malen bezocht. Hoewel het 

geheel goed toegankelijk was tijdens het onderzoek, 

waren sommige ruimtes beperkt zichtbaar. De 

bewoning en het in de tasruimte opgeslagen hooi 

lagen hieraan ten grondslag. 

Een woord van dank aan: 
De eigenaar, de heer Theo Blauw voor zijn 
gastvrijheid, medewerking en informatie over zowel 
verbouwingen als het werken en leven op zijn 
“boerenplaats”; 
Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland, 
voor de tip over deze stolp als mogelijk 
onderzoeksobject en de gedeelde informatie. 
De heer Sjaak Jong te Zwaagdijk-West, voor zijn 
toelichting op de door hem onderzochte 
bewonersgeschiedenis van 1609-1832. 
Docent Harrien van Dijk voor zijn begeleiding en tips 

tijdens de bezoeken aan het pand. 

Dank ook aan mijn vrouw en kinderen, voor de 

ruimte om dit werk te kunnen maken. 

Alkmaar, januari 2019 
Andreas de Vos 

 

Leeswijzer. 
De indeling van dit rapport met de diverse 

hoofdstukken behoeft geen nadere toelichting. In dit 

rapport worden interpretaties gegeven is afwijkende 

tekstkleur en in schuinschrift. Dit is ten behoeve van 

een duidelijk onderscheid tussen de waarnemingen 

die zijn beschreven en de interpretaties die zijn 

gemaakt. 

Een tweede aspect is dat met name bij de 

interpretaties, vrij uitgebreid wordt weergegeven wat 

de achtergrond is,  op basis waarvan in een 

interpretatie tot een conclusie is gekomen. De reden 

hiervan is bij te dragen in de herleidbaarheid van die 

conclusies.  
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1 Samenvatting 
  

1.1 Samenvatting bouwgeschiedenis 
Westeinderweg 25 te Wognum betreft een 

stolpboerderij aan de oude ontginnings-as op een 

kreekrug. De boerderij is een West-Friese stolp met 

uitgebouwd vooreind (voorhuis) die vermoedelijk 

tussen 1607 en 1630 is gebouwd. Het vooreind, van 

de voorgevel tot de nog bestaande kelder bestaat uit 

een huis met drie beuken dat in hoofdzaak de 

representatieve woonkamer was. Een kamer tussen 

het vooreind en de dars bevat een schouw met kaars 

nissen en heeft vermoedelijk eveneens een 

representatieve functie gehad. De uitgebouwde stal 

(staart) is vermoedelijk in deze primaire bouwfase al 

aanwezig. Het betreft een vrij groot gemengd bedrijf 

met hierin plaats voor veertien koeien. Bij de stolp 

staat een schuur, eveneens een driebeuk, die 

mogelijk in de bouwtijd van de stolp een eerste 

bouwfase heeft gekend waarvan de waterkelder nog 

resteert. Ergens in de tweede helft van de 

zeventiende tot in de achttiende eeuw is deze schuur 

in de huidige vorm herbouwd. 

Vermoedelijk is tussen 1775 en 1850 de woning 

intern verbouwd en/of gemoderniseerd. Hierbij is 

ook de deurpartij van de dars van het brede 

bovenlicht voorzien en in het interieur mogelijk een 

aantal wanden veranderd of verplaatst, 

bedsteedeuren gemoderniseerd en mogelijk de 

stookplaats verplaatst. Ook de stal is in deze tijd 

gemoderniseerd met stenen randen langs de grup en 

blauwbakken in de bodem daarvan. 

Pas in 1936 komt er weer een ingrijpende 

verbouwing, waarbij de keuken flink werd gewijzigd, 

de stal daarin verlengd tot de rechter zijgevel en het 

lange vooreind werd ingekort en opnieuw ingedeeld 

tot twee slaapkamers. Ook werden alle houten gevels 

(de achtergevel en de kopgevel van de staart waren 

reeds van steen) vervangen door de huidige in jaren 

’30 stijl met nieuwe vensters. Hierbij ontstond ook 

het stenen secreet tegen de hoek van de schuur, op 

een mestplaat met gierkelder van beton. 

In 1943 werd de kopgevel van de staart vernieuwd en 

in 1948  volgde een nieuwe verbouwing waarbij de 

achtergevel opnieuw werd opgemetseld, de ijzeren 

stalramen aangebracht en de stal weer wat werd 

ingekort ten behoeve van een hernieuwde 

verandering van de keuken. Daarmee ontstond de 

huidige indeling. Tussen 1950 en 1960 werd de 

huidige badkamer gerealiseerd door een grote kast 

(waarschijnlijk een voormalige bedstee) te 

verbouwen. 

In de jaren daarna volgenden wat vernieuwingen van 

beschot, balken in balklagen, zonder in te grijpen in 

de structuur van het pand. 

De schuur heeft vermoedelijk in de tweede helft van 

de negentiende eeuw nieuwe stenen gevels 

gekregen, waarbij gietijzeren stalramen werden 

toegevoegd. In de gebinten zijn in het eerste kwart 

van de twintigste eeuw de korbelen vervangen. Vanaf 

1953 werden de gevels opnieuw vervangen, afgezien 

van een stukje voorgevel van de linker zijbeuk. Hierbij 
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is vermoedelijk ook de mestplaat vergroot en de grup 

in de schuur gelegd. 

Tussen 1940 en 1950 is waarschijnlijk de kuilgras silo 

op het erf gekomen. De houten verhogingshekken 

hiervan zijn in de schuur bewaard gebleven. Dit is 

mogelijk de enige in Nederland.  

Tenslotte werd tussen 1960 en 1975 het tanklokaal 

voor de melktank geplaatst en reparaties aan de 

topgevel en het dakschild aan de achterzijde 

uitgevoerd. In dezelfde periode werden het tussenlid 

tussen de stolp en de schuur, en de achter de schuur 

gebouwde stal toegevoegd. Deze laatste met gebruik 

van balken afkomstig van overbodig geworden 

Zweedse noodwoningen. 

De inrichting van het erf, met de boomgaard met 

moestuin rechts van de stolp, een fruittuin direct er 

achter en links de paden naar de stal, schuur en het 

land achter de boerderij. 

1.2 Samenvatting waardering 
De stolp heeft een hoge contextuele waarde 

vanwege de ouderdom en een aantal constructieve 

onderdelen die een hoge zeldzaamheid lijken te 

hebben. De schouw met kaars nissen en de in stolpen 

nog niet eerder gevonden gebintconstructie 

(restanten) in het vooreind zijn hiervan de meest in 

het oog springende kenmerken. 

Bovendien is in deze boerderij een vrij compleet 

beeld bewaard gebleven van de ontwikkeling van het 

boerenbedrijf tussen 1650 en 2000. Ondanks 

verbouwingen in de stolp is de afleesbaarheid nog 

aanwezig. We zien dit ook terug op het erf. 

Voor de interne waardestelling worden de 

bouwmassa’s, het exterieur, de constructie en het 

interieur afzonderlijk gewaardeerd. Hierbij zijn 

cultuurhistorische, architectuurhistorische, 

bouwhistorische en ensemblewaarde in de 

waardering meegenomen. 

De bouwmassa’s van stolp en schuur met de daarin 

aanwezige constructies en indelingen zijn 

overwegend een hoge monumentwaarde toegekend 

voor het geheel. Een aantal interne elementen heeft  

positieve monumentwaarde gekregen. Het aantal 

indifferente onderdelen is verwaarloosbaar. 

De kuilgras silo met de in de schuur bewaarde 

verhoging en de mestplaat met gierkelder zijn 

vanwege de cultuurhistorische en ensemblewaarde 

hoog gewaardeerd en het tussenlid en de houten stal 

hebben een positieve waarde gekregen. 

1.3 Samenvatting advies 
Er is advies gegeven voor een aantal 

vervolgonderzoeken in relatie tot een aantal vragen 

dat nog open staat: 

1. Dendrochronologisch onderzoek aan het 

vierkant, de resten van de gebinten in het 

vooreind, de koestalgebinten en een aantal 

daksporen; 

2. Gedeeltelijk ontgaven van de fundering langs 

de achtergevel ter hoogte van de staart. Een 

ontbrekende bouwnaad kan aantonen dat de 

staart er al was vanaf bouwtijd; 

3. Een deelontleding in de woonkamer, keuken 

en hal, teneinde inzicht te krijgen in de 

oudere indelingen met de locatie van de 

stookplaatsen 

4. Kleurhistorisch onderzoek voor inzicht in 

mogelijke samenhangen tussen ruimten en 

wanden en de wijzigingen daarin. Ook de op 

de schuurzolder gevonden deuren kunnen 

hierbij betrokken worden. 

5. In de tasruimte de bodem/vloer te 

onderzoeken op sporen van de bedstee in de 

woonkamer die daar gestaan kan hebben. 

6. Archeologisch onderzoek ter plaatse van het 

gesloopte vooreind. De stolp is immers 

mogelijk niet het eerste pand op dit erf. 

7. Is er op basis van de erfinrichting en de 

transportroutes daarin een vergelijking te 

maken met vergelijkbare boerderijen in de 

regio en hoe verhoudt deze boerderij zich 

daar mee? Cultuurhistorisch onderzoek en 

archiefonderzoek kan hier mogelijk antwoord 

op geven. 

Tenslotte een advies voor de toekomst. Deze stolp 

met schuur en erfinrichting en de daarin besloten 

afleesbare continuïteit van de ontwikkeling van het 

bedrijf en wonen is relatief gaaf bewaard gebleven. 

Daarom strekt het aanbeveling dit ensemble een 

beschermde status te geven. Deze boerderij is een 

tijdsdocument van bijna 400 jaar.   
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2 Bouwgeschiedenis 
 

 

 

 

 
 

 
Afb. 5: West-Friesland weergegeven in het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (boven) en een detail met Wognum. 
De Westeinderweg in het midden van de kreekrug (donker 
geel) is duidelijk herkenbaar. De rode stip is Westeinderweg 
25. 

2.1 Stedenbouwkundige 

ontstaansgeschiedenis 
Landschap: 
Het landschap waarin West-Friesland is ontstaan was 

tot circa 3800 BC toegankelijk voor de Noordzee via 

getijdengeulen die via het Gat van Bergen tot ver in 

het huidige West-Friesland reikten1. Naast de actieve 

geulen was vanaf circa 3800 BC een aantal grote 

veenkussens ontstaan door continue veenvorming. 

Na het zich sluiten van het zeegat van Bergen rond 

1500 BC vielen deze geulen langzaam droog. Na het 

verlanden van de laatste actieve geulen kon ook hier 

het veen zich vormen. Kleine veenstroompjes op en 

rond deze veenkussens voerden het water daaruit af 

naar lager gelegen delen. Door differentiële inklinking 

van de diverse afzettingen bleven de voormalige 

lager gelegen kreekbeddingen als ruggen in het 

landschap liggen. Deze kreekruggen zijn op het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) nog 

duidelijk herkenbaar. 

Na bewoning van de hogere delen en kwelders in de 

late bronstijd (1500-800 BC) is het gebied door 

toenemende vernatting rond 800 BC verlaten. Pas 

rond 700 NC werd met het ontstaan van Medemblik 

het gebied weer bewoond. Het ontstaan van de 

Zuiderzee en stijging van de gemiddelde temperatuur 

zorgden voor natuurlijke ontwatering van het dikke 

veenpakket dat West-Friesland bedekte. Hiermee 

ontstonden gunstige condities voor ontginning van 

                                                           
1
 Duijn, D.M. (2014), p.10-11 

het veengebied. Eerst rond 800 NC rond Medemblik,  

waarna van de 10de tot de 12de eeuw de rest van 

West-Friesland werd ontgonnen. 

Ontginning: 
Een van de oudste plaatsen in dit grote 

ontginningsgebied is Wognum2 dat omstreeks 900 NC 

ontstaan moet zijn met een eerste vermelding in de 

kerkenlijst van de abdij van Echternach, gedateerd 

tussen 993 en 1049. Vermoedelijk speelde Wognum 

een belangrijke rol in de ontginnen van het gebied 

vanaf de 10e eeuw. Wognum ligt met de 

Westeinderweg op de kreekrug. De Westeinderweg is 

hier de ontginningsas van het gebied dat wordt 

omsloten door Grote en Kleine Zomerdijk (ten 

zuiden), de Achterwijzend (ten noorden), Het War 

(ten westen) en de Oude Gouw (ten oosten). De 

verkaveling is opgezet in stroken min of meer 

loodrecht op de ontginningsas, waardoor een 

waaiervormig verkavelingspatroon is ontstaan. 

Het oorspronkelijke veendek is door oxidatie 

grotendeels verdwenen waardoor de huidige bodem 

bestaat uit zavel, maar wel met een 

strokenverkaveling dat behoort bij de ontginning van 

een agrarisch veenlandschap. 

Stedelijke ontwikkeling: 
Vanuit de dorpskern is Wognum langzaam gegroeid, 

eerst in hoofdzaak als lintbebouwing langs de wegen 

(ontginningsassen) met een concentratie rond de 

kern nabij de kerk. Groei van het dorp door 

                                                           
2
 Duijn, D.M. (2018), p.11-13 
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verdichting van de bebouwing. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog is het dorp aan weerszijden van de 

Kerkstraat in fasen uitgebreid met diverse wijken. 

Het onderzoeksobject ligt buiten de dorpskern aan de  

ontginningsas in het agrarische gebied van Wognum. 

Historisch kaartmateriaal: 
Er is gezocht naar historisch kaartmateriaal dat een 

beeld geeft over de bouwvorm op de kavel van het 

onderzoeksobject. Bruikbaar gedetailleerd materiaal 

is beperkt tot de kadastrale minuut van 1823 en de 

hulpkaarten uit 1871, 1925, 1964, 1969 en 1973. 

Hieruit blijkt dat de weergave van de stolp met 

schuur aan onnauwkeurigheden heeft geleden, dat 

op een aantal hulpkaarten is gecorrigeerd. De vorm 

van de stolp blijft echter niet geheel juist! Wel lijkt de 

schuur op de hulpkaart uit 1925 groter geworden te 

zijn. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk: of de 

weergave van 1823 en 1871 was onjuist, of rond 

1925 is de schuur vervangen door de huidige, met 

gebruik van tweedehands gebinten. Voor (ver)bouw 

tussen 1832 en 1953 geeft het kadaster geen 

aantekening die dit bevestigt. Uit gesprekken met de 

eigenaar blijkt dat de schuur in deze vorm al 

aanwezig was toen zijn grootvader de boerderij in 

1925 kocht.  

Het boeren bedrijf: 
Een factor die een rol speelt in het gebruik van de 

boerderij is welk type bedrijf er werd gevoerd. Uit de 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tabel van 1823-32 blijkt 

dat bij de boerderij een aantal percelen hoorde met 

diverse functies: boomgaard (ca. 45 are), weiland (ca. 

12 ha) en bouwland (ca. 7 ha), dus een gemengd 

bedrijf van 20 hectare met in grondgebruik een 

nadruk op weidebouw. Voor de koeien is hooi nodig 

voor de winter, dat werd opgeslagen in de tasruimte. 

De oogst van de boomgaard kan goed in een 

zaadkamer of op een zolder bewaard worden. Voor 

de oogst van akkerbouw gewassen is dit afhankelijk 

van het gewas. Graan werd gemaaid en in de 

tasruimte opgeslagen, vervolgens naar behoefte 

gedorst op de dorsvloer (in de dars, of dors) die 

daarvoor vaak een (gedeeltelijk)  lemen of houten 

vloer had. Het gedorste graan werd dan in de 

zaadkamer bewaard. Of en in welke mate er graan 

werd verbouwd had daardoor een groter of kleiner 

effect op de beschikbare ruimte voor de opslag van 

hooi in het vierkant. Daarmee wordt mede bepaald 

hoeveel koeien gehouden konden worden en hoe 

groot de stal dan moest zijn. Een uitgebouwde stal (= 

staart) is een maat voor de grootte van het bedrijf. Er 

zijn geen gegevens bekend van de bedrijfsvoering en 

het grondgebruik van deze boerderij voor 1823. 

 

 
Afb.6: Detail uit de kadastrale minuutkaart van 1823 (boven) 
met daaronder de huidige contour van de boerderij erop 
geprojecteerd. 
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Afb.7: Detail uit de kadastrale hulpkaart van 1925, met de 
correctie van de stolp en schuur: de schuur is een stuk groter 
geworden! Indien dit inderdaad een vergroting betreft ligt de 
vermoedelijk oudere waterkelder in de huidige schuur buiten de 
oude schuur. Maar merk op dat de oriëntatie van de stolp in de 
oude situatie ook niet correct was. Rood is de gecorrigeerde 
toestand 

 

 

Afb. 8: detail uit de kadastrale registratie van 1832, eigenaar 
Willem Schouten, Landman, met opgave van de percelen en 
oppervlakten. 
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2.2 Bouwgeschiedenis 
In dit hoofdstuk worden de stolp en de schuur in 

aparte paragrafen besproken.  

2.2.1 Stolp 

2.2.1.1 Fase 0: XVIIA (1609-1630) 
Op basis van de informatie uit de 

bewonersgeschiedenis tussen 1609 en 1832 (Bijlage 

A),  kan gesteld worden dat er in 1609 al een huis in 

een of andere vorm op dit perceel aanwezig was. Uit 

de heffing van de verponding van 1630 – 1731 blijkt 

het bedrag redelijk constant, waaruit geconcludeerd 

zou kunnen worden dat de huidige stolp in 1630 al 

bestond. Dit betekent dat de primaire bouwfase 

tussen 1609 en 1630 kan dateren. De in het pand 

aanwezige resten van de schouw met de kaars nissen 

en de constructiewijze van het vierkant past in deze 

periode. 

Vermoedelijk heeft de stolp in deze fase zijn contour 

zoals die tot 1936 bestond al gekregen, dus inclusief 

de staart. Daarbij lagen aan de rechter zijgevel de 

woonvertrekken, met vanaf de achtergevel de 

keuken, woonkamer, het uitgebouwde vooreind met 

de representatieve kamer. Tussen vooreind en dars 

ligt de darskamer (zo genoemd door de huidige 

eigenaar, traditioneel wordt dit in de West-Friese 

stolp de zaadkamer genoemd) met daarin die schouw 

met kaars nissen. Tussen de woonkamer en het 

vooreind ligt onder de bedstee en opkamer een 

kleine huiskelder. Onder de koegang en/of tasruimte 

ligt een waterkelder. De darskamer en het vooreind 

was waarschijnlijk grotendeels afgetimmerd met 

houten wanden in eiken wagenschot. Resten daarvan 

zijn nog aanwezig op diverse plekken in de woning. 

2.2.1.2 Fase 1: XVII – XVIIId 
Vermoedelijk is ergens in deze periode, maar 

misschien ook al direct in Fase 0, de achtergevel met 

de kopgevel van de staart in steen opgebouwd. De 

ondergevel van het vooreind lijkt ook bij deze fase te 

horen als vervanging van een houten gevel. Een 

zwing in het vierkant aan de straatzijde heeft sporen 

van afgezaagde wandstijlen (pen/gat en toognagel) 

en een sponning met daarnaast kepen dwars in de 

rand. De afstand van de wandstijlen lijkt bij de 

vensterindeling van de voorgevel te passen en is 

mogelijk de puibalk geweest van de houten 

ondergevel. De kopgevel van de staart is in 1943 

gesloopt en vernieuwd dus daar zijn geen sporen 

meer van. Het lijkt echter wel aannemelijk dat deze 

gevel in ieder geval toen de achtergevel versteend is 

een gelijke behandeling geeft ondergaan. De 

achtergevel is van een vrij dunne rode baksteen. Op 

basis van de enige historische foto (1936) van de 

boerderij lijkt de gevel van het vooreind van steen, 

met een topgevel van hout met staand beschot. Deze 

fase staat dus NIET in de faseringstekening (wel in het 

lijstje, maar in de plattegronden komt geen element 

met die kleur voor.) 

2.2.1.3 Fase 2: XVIIId – XIXm (ca. 1775 – 

1850) 
Een aantal bedsteedeuren in keuken en woonkamer, 

waaronder gerekend ook de op de schuurzolder 

bewaarde deur en bedsteedeuren, dateert 

vermoedelijk uit deze periode. Dit wijst op een 

verandering in het interieur. Mogelijk is de wand 

tussen woonkamer en de huidige hal geplaatst of 

verplaatst, een bedstee in de woonkamer (in de 

hooiberging stekend) verwijderd en de stookplaats in 

de woonkamer en/of keuken verplaatst. 

In deze periode is ook de darsdeur met het brede 

bovenlicht ontstaan, samen met een vernieuwing van 

de ramen in de voorgevel naar schuiframen met 

3x(1+2) roedeverdeling. 

Mogelijk is in deze periode ook de stal 

gemoderniseerd, waarbij de gemetselde randen van 

de grup met de blauwbakken in de grup bodem zijn 

ontstaan en mogelijk de koestal gebinten vernieuwd. 

De stijl onder het gebint op het boveneind, direct 

naast de keuken, wijst op hergebruik. (De vraag is nog 

wat dan gebeurd is: de stijl vervangen door deze 

hergebruikte in het bestaande gebint, of deze 

hergebruikte toegepast in een nieuw gebint? Zouden 

deze gebinten toch nog uit de bouwtijd kunnen 

dateren?) 

Onbekend is wanneer de darskamer zijn 

oorspronkelijke functie van representatieve 

woonkamer is verloren. Het lijkt aannemelijk dat in 

Fase 2 deze verandering is doorgevoerd. Daarbij is de 

schouwkap gesloopt en mogelijk het interieur 

veranderd, waarbij de huidige dubbele deur naar de 

dars is ontstaan. Mogelijk is de fraaie zware eiken 

deur die nu als mandeur hierin is aangebracht ook 
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geplaatst, maar dit kan ook rond Fase 4 zijn gebeurd. 

Toen is namelijk het oorspronkelijke interieur van het 

vooreind met de betimmering in eiken wagenschot 

gesloopt. 

2.2.1.4 Fase 3: XXa (voor 1936) 
De koegang is met beton strak getrokken. De naad in 

de koegang bij het boveneind wijst erop dat het 

wandje dat op de hoek van het vierkant onder het 

eerder genoemde stalgebint stond er toen nog was. 

Dit wandje is bij de verbouwing in 1936 verwijderd. 

2.2.1.5 Fase 4: XXb (1936) 
In dit jaar is een zeer ingrijpende verbouwing 

uitgevoerd, waarbij de boerderij zijn huidige uiterlijk 

heeft gekregen. De bouwvergunning hiervoor is 

gedateerd 20 mei 1936, verleend voor het 

verbouwen van een woning, inclusief het plaatsen 

van houten kamerafscheidingen in afwijking van de 

geldende bouwverordening.  De vader van de huidige 

eigenaar had in dat jaar het eigendom overgenomen 

van zijn vader, die in 1925 de boerderij had gekocht. 

De houten gevels zijn in steen vernieuwd, het langer 

uitgebouwde vooreind werd ongeveer drie meter 

ingekort. De vernieuwde gevels betreffen alle gevels 

behalve de achtergevel en de kopgevel van de staart. 

In de bedstee boven de kelder werd een trapopgang 

gemaakt en het vooreind opnieuw ingericht met 

twee slaapmakers. Hierbij is ook de huidige wand 

tussen slaapkamer en darskamer ontstaan. De 

keuken werd flink gewijzigd: de houten wand ter 

hoogte van de grup werd verwijderd en de  ruimte 

tussen deze wand en de achtergevel werd bij de stal 

getrokken. De grup en koestand van de lange regel is 

daarbij verlengd tot aan de zijgevel, waardoor de 

oude stal met plek voor veertien koeien is uitgebreid 

tot achttien of twintig. De bedstee tussen keuken en 

woonkamer werd de huidige hal met voordeur. 

Tegen de bedsteedeuren werd een voor die dagen 

modern aanrecht van rood asbest3 geplaatst.  In de 

woonkamer kwam een kast tussen de nieuw 

geplaatste schouw en de woonkamerdeur in een 

grote kast die tot dat moment vermoedelijk een 

bedstee is geweest. De balklaag in de woonkamer is 

vervangen en vermoedelijk is de schoorsteen boven 

de zolder daarbij opnieuw opgemetseld met als 

ondersteuning twee balken die in het gesloopte 

vooreind als wandstijl hadden gediend. De huidige 

kelderdeur is waarschijnlijk de originele kelderdeur 

die is aangepast en hergebruikt. 

Het secreet is bij deze verbouwing vermoedelijk in de 

huidige vorm tegen de hoek van de schuur geplaatst 

op de gierput waarop de mestplaat in beton is 

aangebracht. De gierput bestond vermoedelijk al of is 

vernieuwd. 

2.2.1.6 Fase 5: XXb (1943) 
De kopgevel van de staart is wegens bouwvalligheid 

afgebroken en vernieuwd. Mogelijk doordat 

bouwmaterialen (beter gezegd: metaal) in die 

periode minder goed verkrijgbaar was zijn de 

vensters in deze gevel zonder de bekende gietijzeren 

                                                           
3
 Volgens mededeling door de eigenaar. 

raampjes gebleven. Een plaat glas is simpelweg 

rechtstreeks met cement in de vensteropening 

vastgezet. 

2.2.1.7 Fase 6: XXm (1948) 
Dit betreft een verbouwing met vergunning 

gedateerd 12 juli 1948, tot het vernieuwen van de 

veestalling. 

In deze bouwfase is de keuken in zijn huidige vorm 

ontstaan. Daarbij is de verlenging van de stal in 1936 

grotendeels weer ongedaan gemaakt. De grote kast 

tegen het vierkant (voor 1936 vermoedelijk een 

bedstee) kwam hiermee definitief buiten de keuken 

in de koestal. Het oude aanrecht (van 1936) 

verdween en tegen de achtergevel kwam het nieuwe 

nog bestaande aanrecht. Naast de sprong in de 

binnenmuur naast de stal is de kachel gezet welke 

werd aangesloten op een horizontaal gemetseld 

rookkanaal op de zoldervloer. Dit gaf problemen met 

condens in het rookkanaal dat als zwart water uit het 

kanaal en door de zoldervloer de keuken in lekte. In 

de jaren daarna is dit in een aantal stappen opgelost 

door het huidige rookkanaal met doorvoer door het 

dak te maken. 

In deze verbouwing is ook de gehele achtergevel 

afgebroken wegens bouwvalligheid en met 

hergebruik van de afkomende stenen weer 

opgemetseld. De drinkgoot in de stal langs de voet 

van deze muur verdween, er is waterleiding met 

gietijzeren drinkbakjes in de stal aangelegd. In de 

gevel zijn de gietijzeren stalramen nieuw geplaatst. 
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Vermoedelijk is in deze periode ook een aantal 

tussenbalken van de zoldering vervangen. 

2.2.1.8 Fase 7: XXc (1950-1960) 
De grote kast tussen keuken en vierkant dat in 1948 

buiten de keuken was gekomen, is in deze fase (rond 

1950-1960) vergroot en veranderd in badkamer, met 

douche, toilet en een wasbak. Ook in Slaapkamer 1 is 

toen een wasbak geplaatst. Tot die tijd moest men 

naar het secreet bij de schuur en zich wassen deed 

men in de keuken. (Tot op heden is warm 

leidingwater beperkt tot de keuken en de douche, de 

wastafels in badkamer en slaapkamer hebben alleen 

koud water.) In deze fase is ook de vloer in de hal 

vervangen in beton, nadat de diverse leidingen naar 

de badkamer hier in gelegd waren. 

2.2.1.8.9 Fase 8: XXc (1970-1975) 
In deze periode (rond 1970-1975) is vermoedelijk het 

tussenlid aangebracht, nadat vanwege de aanschaf 

van een cirkelmaaier een grotere tractor gekocht 

moest worden. De rond 1965 nieuw gekochte Deutz 

D2505 tractor met maaibalk bleek niet zo geschikt 

voor gebruik met een cirkelmaaier. 

2.2.1.10 Fase 9: XXd (1984) 
De huidige eigenaar en zijn broer waren in 1978 of 

1979 eigenaar geworden. Het beschot van de 

hooiwand langs de koegang is in 1984 hierbij 

gedeeltelijk vernieuwd. Het betreft het stuk vanaf net 

naast de bedstee tot aan de deur naar de dars. 

Hierbij is ook de hooideur vernieuwd en verhoogd. 

De deur naar de dars is in deze bouwfase verhoogd 

door een stuk uit het beschot te zaken en dit met een 

plank te verbinden aan de deur. Mogelijk is in deze 

periode ook een aantal tussenbalken van de zoldering 

vervangen. 

2.2.2 Schuur 

2.2.2.1 Fase 0: XVIIA 
Vermoedelijk is bij de primaire bouwfase van de 

boerderij ook een schuur gezet. De waterkelder in de 

huidige schuur lijkt wat de gebruikte stenen overeen 

te komen met de stenen van de huiskelder in de 

boerderij. De fundering van de huidige schuur heeft 

een rand gele stenen in een formaat en kleur dat 

hiervan afwijkt. Dit is reden aan te nemen dat de 

schuur van bouwfase 0 op een gegeven moment is 

vernieuwd in de vorm zoals die er nu nog staat. 

2.2.2.2 Fase 1: XVIIB-XVIII 
De gebinten zijn van dennen of vuren rondhout. De 

dekbalken zijn met de dissel boskant behakt, waarbij 

het worteleind aan de rechterkant van de gebinten is 

gehouden.  De korbelen zijn met een zwaluwstaart 

verbinding tegen de stijlen en dekbalken gespijkerd. 

Deze verbinding is jonger dan de lipverbinding met 

haak zoals deze in de stolp is toegepast. 

Omdat de gebinten in de schuur hergebruikt lijken, of 

mogelijk verbouwd middels een aanpassing van de 

achterste twee gebinten, en omdat de vorm van de 

schuur als driebeuk eerder in de 17e en 18e eeuw lijkt 

te passen dan de (late) 19e eeuw, is de datering van 

deze bouwfase voorlopig tussen de tweede helft van 

de 17e eeuw en ergens in de 18e eeuw gesteld. 

Hoewel lacunes in de kadastrale registraties zeer 

goed mogelijk zijn is er vanuit die informatie geen 

aanleiding die een datering rond 1832 aangeeft. 

Uitgesloten is het zeker niet! Landelijke bouwtradities 

zijn immers zeer standvastig. 

2.2.2.3 Fase 2: XIXB 
In deze fase zijn de gevels vermoedelijk vervangen in 

rode baksteen met gietijzeren stalramen. Het stukje 

voorgevel bij de linker zijbeuk is hier een restant van. 

De indruk van dit metselwerk, met de vrij brede 

stootvoegen, de manier waarop het metselwerk rond 

dit stalraam verloopt, doet vermoeden dat dit stuk 

muur in zijn geheel is gemaakt inclusief de plaatsing 

van dit raam. Alle overige gevels zijn later vernieuwd. 

2.2.2.4 Fase 3: XXa 
De korbelen in de gebinten hebben een vorm, 

afmeting en vooral zaagsporen die duiden op een 

vervaardiging hiervan die op zijn vroegst ergens eind 

19e eeuw maar waarschijnlijker rond 1925 te dateren 

is. De zaagsporen van de brede zijde is haaks op de 

lengte en lijken te wijzen op een machinaal 

zaagraam. De zaagsporen op de smalle zijde wijzen 

op een (grove) cirkelzaag. De schuur zou in 1925 bij 

aankoop van de boerderij door de familie Blauw 

reeds bestaan hebben. Het is goed mogelijk dat 

tussen eind 19e eeuw en omstreeks 1925 de korbelen 

vernieuwd zijn 

2.2.2.5 Fase 4: XXc (vanaf 1953) 
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Er is een bouwvergunning van 25 juni 1953 voor het 

vernieuwen van de schuur. Dit betreft het 

vernieuwen van de linker zijgevel en de achtergevel. 

Vermoedelijk is daarbij ook de mestplaat vergroot, 

omdat de kadastrale registratie in de beschrijving de 

term gierkelder heeft toegevoegd. De gierkelder 

bestond echter al. De mestplaat heeft wel een 

bouwnaad en het linker deel heeft een anders 

gevormde rand dan rechts. De vorm van die rand 

heeft ook verband met het op en af rijden vanaf het 

gras naar de mestplaat. Bovendien met men met een 

voertuig gedeeltelijk over de mestplaat om bij het 

achter gelegen land te kunnen komen. 

Vermoedelijk is bij deze verbouwing ook de betonnen 

grup toegevoegd, welke met grote betontegels is 

afgedekt. Deze aanpassing past echter ook bij de 

volgende bouwfase. 

In de jaren daarop zijn vervolgens de rechter zijgevel 

en de voorgevel rechts van de toegangsdeuren 

vernieuwd. 

2.2.2.6 Fase 5: XXc (1960-1975) 
In deze bouwfase is het tanklokaal in de schuur 

geplaatst. Met wanden van multiplex en een 

multiplex schuifdeur is tegen het tweede gebint een 

afscheiding gemaakt waarbinnen de koeltank voor de 

melk werd geplaatst. (De melktank is reeds 

verwijderd sinds de bedrijfsbeëindiging rond het jaar 

2000) Mogelijk is het in deze fase geweest dat ook de 

topgevel recht is gezet, waarbij het beschot is 

vernieuwd en het dakschild aan de achterzijde de 

nieuwe strengpers holle pannen heeft gekregen.  

 

Afb.9: Foto van de stolp in 1936 Merk op dat de gevel van het 
lange vooreind geen planken patroon heeft en waarschijnlijk in 
rode baksteen is gemetseld onder de houten topgevel. De 
leilinden stonden nog op het eigen erf  binnen het hek. 
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2.2.3 Faseringstekeningen  
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3 Bouwhistorische beschrijving 

 

 

 

 

 

 
Afb. 10: Ligging van het kadastrale perceel aan de 
Westeinderweg 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de volgende objecten op het 

erf beschreven: De stolp (hoofdgebouw), de schuur, 

het tussenlid (in feite een muur met een dakje tussen 

deze beiden), de houten stal achter tegen de schuur, 

de kuilgrassilo en mestplaat. Het secreet wordt 

verondersteld onderdeel van de schuur te zijn en 

wordt aldaar besproken. 

De stolp is van het West-Friese type, dat wil zeggen 

met de woning aan de zijkant, de darsdeuren aan de 

straatzijde en de stal met staart aan de achterzijde. 

De woning heeft een iets uitgebouwd vooreind4 met 

topgevel. In de huidige situatie is het vooreind 

opgedeeld in twee slaapkamers. In 1936 is de 

boerderij verbouwd, waarvan een tekening bij de 

bouwvergunning van 20 mei 1936 bewaard is 

gebleven. De tekening is hoofdzakelijk bedoeld om 

voor de vergunningsaanvraag aan te geven hoe de 

nieuw indeling moest gaan worden. Over de 

bestaande situatie geeft het zeer weinig informatie. 

Ook voor 1936 was er geen dooddeur in het  

vooreind. De inwendige indeling en gebruiksfunctie 

van het vooreind tot 1936 is bij de verbouwing in 

1936 gewijzigd en blijkens de tekening bij de 

                                                           
4
 Gekozen is voor de term vooreind voor de aan de 

straatzijde uitgebouwde woning. Brandts Buys hanteert 
dezelfde benaming. Een tweede overweging voor deze 
keus is de mogelijke verwarring die voorhuis zou kunnen 
geven. Deze term is bekend  van bijvoorbeeld de 
grachtenpanden in Amsterdam met een voorhuis en 
achterhuis als twee bouwdelen op een kavel, al dan niet 
verbonden door een tussenlid.  

bouwaanvraag ongeveer 3 meter ingekort. Tot deze 

verbouwing was het vooreind verdeeld in een ruime 

middenbeuk met twee zijbeuken, vermoedelijk de 

mooie woonkamer met bedsteden en kasten in de 

zijbeuken. Hoe de verbinding met de darskamer was 

blijkt hier niet uit. Er zijn enkele streeplijnen 

getekend die vermoedelijk bestaande te verwijderen 

wanden zijn. Getrokken lijnen zijn dan nieuw of te 

behouden wanden. (Zie bijlage D.1, p.91) 

De beschrijving hanteert de termen voor, achter, 

links en rechts, waarbij deze oriëntatie voor het 

exterieur is gebaseerd op het aanzicht vanaf de 

straatzijde voor de aanduiding van de gevels. Voor de 

ruimtenummering is geen op zichzelf staand 

nummersysteem gehanteerd maar gebruik gemaakt 

van de benaming en de paragraafnummers. 

3.2 Stedenbouwkundige situatie en 

context 
Westeinderweg 25 ligt op een kavel aan de zuidzijde 

van de weg, zijnde de oude ontginnings-as op de 

kreekrug. De lintbebouwing aan deze weg heeft een 

overwegend agrarisch karakter met vele stolpen. 

Veehouderij, akker- en tuinbouw (boomgaarden) 

vormen de basis van de agrarische bedrijvigheid. 

Vanuit de weg gaat aan weerszijden de 

strokenverkaveling zonder onderbreking door tot de 

A.C. de Graafweg (noordzijde, langs de 

Achterwijzend) en de Grote Zomerdijk (zuidzijde). 

Bebouwing langs deze beide wegens is zeer 

spaarzaam.  



21 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum Bouwhistorische opname en waardestelling, December 2018 

3.3 Exterieur 

3.3.1 Hoofdgebouw – de stolp 
De stolp heeft een enkele bouwlaag onder een hoge 
kap. Ter plaatse van de staart en het uitgebouwde 
vooreind zijn topgevels met zadeldak die aansluiten 
op deze kap. De dakvlakken zijn gedekt met riet, 
boven de goten voorzien van spiegelranden van 
zwart gesmoorde holle pannen. Langs de topgevel 
van het vooreind met dakoverstek zijn eveneens 
spiegelranden van dakpannen aangebracht, 
afgesloten met  windveren en waterborden en 
bekroond met een eenvoudige makelaar die 
onderaan op een hanenbalkje is bevestigd. 
 
Gevels algemeen: 
Van de stolp is slechts een enkele historische foto uit 
1936 bekend. Deze geeft een beeld van de 
voorgevels, die op dat moment nog grotendeels van 
hout zijn. Het uitgebouwde vooreind heeft een 
voorgevel van vermoedelijk rode baksteen met 
daarboven een houten topgevel. Op deze foto zijn 
schuifvensters met roedeverdeling 3x(1+2) aanwezig 
in de gevels van de darskamer en het vooreind. Deze 
roedeverdeling lijkt te wijzen op een verbouwing eind 
18e eeuw (XVIIId). De darsdeuren met bovenlicht en 
mandeur dateren mogelijk uit dezelfde periode. 
Uit deze foto blijkt ook dat de dakvlakken boven de 
dars en de rechter zijgevel reeds een spiegelrand van 
dakpannen had. Het dakvlak boven de darskamer en 
het daarop aansluitende dakvlak boven het vooreind 
echter niet: het riet steekt daar over de dakrand tot 
voorbij de gevels zonder goot. Ook langs de dars was 
geen goot aanwezig. 
 
De huidige gevels zijn te verdelen in vier geveldelen 
met elk een eigen bouwfase. De deurpartij van de 

dars bestond al voor de verbouwing van 1936 en is 
gehandhaafd. De achtergevel is in 1948 opnieuw 
opgemetseld met hergebruik van de afkomende 
stenen. De kopgevel van de staart is in 1943 opnieuw 
opgemetseld met stenen die overeenkomen met de 
geveldelen van de verbouwing in 1936. Dit laatste 
betreft alle gevels behalve de hiervoor genoemde. 
 
Alle gevels zijn uitgevoerd als halfsteens muur, de 
geveldelen van 1936 zijn voorzien van snijvoegen, de 
rest is platvol gevoegd. Zowel de geveldelen van 1936 
als de kopgevel van de staart hebben een 
gecementeerde plint. Tabel 1 geeft een opsomming 
van de steenformaten, kleur en metselverbanden.  
 
Voorgevels, XXb (1936), XXB en XVIIId: 
De voorgevels dateren van de verbouwing in 1936. 
De darsdeuren inclusief mandeur en bovenlicht 
bestonden in de huidige vorm al voor deze 
verbouwing en dateren vermoedelijk uit het eind van 
de 18e eeuw, gelet op de roedeverdeling in het 
bovenlicht boven de darsdeuren en de mandeur.. 
 
Links de gevel van de staart met twee gietijzeren 

stalramen en één gietijzeren muuranker. De 

stalraampjes zijn aan onder- en bovenzijde voorzien 

van een rollaag en getoogde strek van koppen. De 

raampjes hebben twee verticale roedes, dus drie 

ruitjes naast elkaar. De muur wordt bovenaan 

afgesloten met een kunststof goot op houten 

consoles welke tegen een vlakke houten lijst zijn 

bevestigd. De lijst heeft onderaan een ojiefprofiel. Op 

de linker hoek is onder de plint zichtbaar dat de muur 

is opgemetseld op een fundering van gele baksteen 

die met een versnijding buiten het gevelvlak steekt. 

Rechts de eigenlijke voorgevel met drie geledingen: 
darsdeuren, darskamer en uitgebouwd vooreind. 
De darsdeuren bestaan uit een kozijn met drie stijlen 

en een bovendorpel langs de dakrand. In het smalle 

linker vak bevindt zich de mandeur, daarboven een 

kalf met een bovenlicht dat met kruisroeden in vier 

ruitjes is verdeeld. De ruimte boven het bovenlicht is 

met staande kraaldelen dichtgezet. Het brede rechter 

vak bevat de eigenlijke darsdeuren onder een kalf 

met over de stijlen doorstekende lekdorpel. Het vak 

boven dit kalf bevat een bovenlicht over de volle 

breedte dat in acht vakken met X-vormig geplaatste 

roeden is verdeeld. De ruimte boven dit bovenlicht is 

dicht gezet met staande delen. Boven het stukje 

muur rechts van de darsdeuren is de ruimte tot het 

dak eveneens dicht gezet met staande delen. Het 

geheel is afgezet met rechte windveren, aan de 

onderzijde afgewerkt met een eenvoudig profieltje 

(ondiepe sponning).De mandeur bestaat uit een 

boven- en onderdeur, elk met aan de binnenzijde de 

klampen met spiegelklampen. De bovendeur is het 

oudst (XVIIId), gemaakt van 3 brede delen, de 

klampen aan de binnenzijde voorzien van een grof 

ojief rond de spiegel vergelijkbaar met dat van de 

bedsteedeuren. De onderdeur is een modernere 

vervanging (XXB) met vellingdelen op klampen en 

spiegelklampen zonder profiel langs de spiegel. Het 

kalf boven de mandeur heeft slechts een eenvoudig 

kwartrond (duveljager) profieltje aan de onderzijde. 

Het bovenlicht daarboven is een vervanging (XXB) 

nadat de oude zesruiter beschadigd is geraakt. De 

darsdeuren zelf zijn van dezelfde periode als de 

onderdeur met gebruik van dezelfde vellingdelen 
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maar met de oude gesmede duimgehengen. Onder 

de darsdeuren is de ruimte tot de bestrating dicht 

gezet met een losse brede plank die de contour van 

de bestrating volgt. 

Het gevelvlak van de darskamer heeft twee 

asymmetrisch geplaatste gietijzeren stalramen en 

twee symmetrisch verdeelde gietijzeren muurankers. 

Onder de stalramen een rollaag van koppen, 

daarboven een getoogde strek van koppen. We zien 

dit bij alle stalramen in alle gevels terug. Dit gevelvlak 

(inclusief het stukje zijmuur van het uitgebouwde 

vooreind) wordt bovenaan afgesloten door een 

houten bakgoot op geprofileerde gootklossen op een 

dubbele houten lijst. In de bakgoot ligt een zinken 

goot met kraal. 

De gevel van het uitgebouwde vooreind heeft twee 

vensterassen, de topgevel een enkel in het hart 

geplaatst breed kozijn met twee draairamen 

waartussen een houten paneel. De vensters op de 

begane grond hebben drie kozijnstijlen. Boven alle 

vensters een rechte strek van  een hele steen (strek) 

hoog. De onderdorpel steekt zowel buiten de 

kozijnstijlen als buiten de gevel. De ramen lijken 

schuiframen zonder roedeverdeling, maar hebben 

vaste onderramen (met thermopane) met weldorpel 

en de bovenramen (met gestructureerd enkel glas) 

zijn klapramen met scharnieren aan de bovenzijde. 

Deze vensters zijn modern (XXd, vermoedelijk van 

hardhout. Aan weerszijden van de vensters weer 

gietijzeren muurankers, ongeveer op halve hoogte 

van de vensters en ter hoogte van de strekken op de 

beganegrond. Onder de beide vensters zijn direct 

boven de gecementeerde plint ventilatieopeningen 

met (inmiddels verdwenen) gietijzeren roosters 

aangebracht. 

Rechts op de hoek is op het maaiveld zichtbaar dat de 

gevel staat op een fundering van gele baksteen. Dit 

stuk fundering dateert van de verbouwing van 1936, 

de oorspronkelijke gevel van het vooreind lag immers 

ca. drie meter naar buiten. 

Rechter zijgevel, XXb (1936 en 1948): 
Dit is de woonhuisgevel en gelijk aan de gevel van de  

darskamer bovenaan afgesloten door een houten 

bakgoot op geprofileerde gootklossen op een 

dubbele houten lijst. In deze bakgoot ligt eveneens 

een zinken goot met kraal. Geheel rechts steekt deze 

gevel voorbij het lager gelegen dakvlak (lagewand) 

boven de achtergevel. 

Van links (straatzijde) naar rechts zijn er zes 

onregelmatig over de gevel verdeelde vensters. 

Boven alle vensters en de deur is een rechte strek van 

een hele steen hoog die gedeeltelijk achter de 

gootlijst zit. De onderdorpel steekt zowel buiten de 

kozijnstijlen als buiten de gevel.  

Op de eerste (slaapkamer), derde en vierde 

(woonkamer) as zijn dit enkelvoudige vensters. Op de 

zesde as (keuken) is dit een dubbel venster zoals in 

de voorgevel. Het keuken venster was smal, zoals de 

overige vensters in deze gevel. De tekening bij de 

vergunning van 1936 toont dit ook. Bij de verbouwing  

 
Afb. 11: Voorgevel 

 

 
Afb. 12: Rechter zijgevel 

 
van de keuken in 1948 is het venster veranderd in de 
huidige vorm. 
 
Al deze vensters hebben ramen die net als in de 

voorgevel lijken op schuiframen zonder 

roedeverdeling. Alle onderramen zijn echter vast, de 

bovenraampjes zijn vast (slaapkamer en woonkamer) 

of klapraampjes (keuken). De onderramen hebben 

een weldorpel met ander profiel dan de ramen in de 
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voorgevel. De beglazing is gelijk aan dat in de 

voorgevel. 

Op de tweede as bevind zich een keldervenster met 

een kozijn bestaande uit 2 stijlen en een bovendorpel 

dat met pen-gat-verbinding en toognagels aan elkaar 

is verbonden. Een onderdorpel ontbreekt. Deze 

kozijndelen hebben een kraalprofiel. Dit geeft de 

indruk dat hiervoor een ouder kozijn is hergebruikt 

dat is ingekort. 

Op de vijfde as bevindt zich de voordeur met 

bovenlicht. Het bovenlicht is vast. De deur is een 

paneeldeur met asymmetrisch 2 panelen naast elkaar 

die in de hoogte weer zijn onderverdeeld in links een 

onderpaneel met daarboven een raam met drie 

ruitjes boven elkaar, rechts een onderpaneel met 

daarboven een draairaampje en een bovenpaneeltje. 

De panelen zijn lichtgroen met witte bossing, de rest 

van de deur, en de ramen in de vensters donker 

groen. Alle kozijnen zijn wit met grijze onderdorpels. 

De geveldelen tussen 1e en 3e en na de 6e vensteras 

zijn voorzien van 2 gietijzeren muurankers per vlak. In 

het geveldeel van de keuken zijn onder en boven 

ventilatieopeningen aangebracht met ijzeren 

roosters. 

 

Afb. 12: Achtergevel met keukenvenster. 

 

Afb. 13: Achtergevel met rechts de schuur en het tussenlid. 

 

Afb. 14: Achtergevel bij de kopgevel van de staart. 
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Achtergevel XXb (1948)/XVIII (bakstenen): 
Dit is een halfsteens gevel in rode baksteen welke in 

1948 opnieuw is opgemetseld met hergebruik van de 

oorspronkelijke stenen5. Onderaan een 

(oorspronkelijk) blauw gesausde plint, bovenaan 

afgesloten met een vlakke houten lijst waarop 

beugels voor een PVC mastgoot. Links in de gevel een 

venster met drie ramen (keuken) en daaronder 

bruine lekdorpelstenen, rechts daarvan zeven 

evenredig verdeelde gietijzeren stalramen die tijdens 

deze verbouwing nieuw zijn geplaatst. Deze hebben 

een zes ruits roedeverdeling en aan de onder- en 

bovenzijde een rollaag en strek van koppen. Tussen 

de vensters muurankers met gesmede veren en 

schieters. De plint is naderhand niet meer gesausd, 

de voegen zijn niet geschilderd. De muurankers lijken 

hergebruikt, aan de binnenzijde zijn de veren 

voorzien van moeren welke zijn ingelaten in de 

muurstijlen. De aansluiting met de beide zijgevels is 

met een bloktand verbinding uitgevoerd. Op de hoek 

met de rechter zijgevel ligt een waterput of kolk in 

het erf, afgedekt met een betonnen tegel met gaten. 

Hier is onder in de gevel een verzakking van de 

fundering zichtbaar, welke met een gemetselde wig 

(varken) is gecorrigeerd. Het metselwerk 

ondergronds blijkt hier van gele bakstenen, die 

zonder zichtbare versnijding over gaat in de gevel. 

                                                           
5
 Volgens de eigenaar was de muur in slechte staat en 

werd “door de pleisterlaag aan de binnenzijde bij elkaar 
gehouden”. Vermoedelijk was de oude specie vergaan. De 
stenen in de blauw gesausde plint zijn apart gehouden en 
wederom in de plint verwerkt. Tevens zaten er minder 
ramen van diverse vormen en maten in deze gevel. 

Tegen de achtergevel ter hoogte van het middelste 

stalraam zijn twee schuine halfsteens muurtjes haaks 

op de gevel gezet. Dit lijkt een voormalige 

keldertoegang, echter zonder kelder. De functie van 

deze muurtjes is onbekend, vermoedelijk is het een 

soort keldertje geweest om wortelgroenten in te 

bewaren (vergelijkbaar met inkuilen). 

Interpretatie achtergevel: 
De rode bakstenen van de achtergevel benaderen in 

formaat de Vechtsteen (21-23x10-11x4cm) welke in 

de 18e eeuw toepassing vonden. Of die in deze regio 

ook gebruikt werden is onzeker, maar het formaat 

kan wel een leidraad zijn voor een datering van de 

steen. 

Linker zijgevel, XXb (1936 en 1943): 
Dit bestaat uit links de kopgevel van de staart met 

topgevel en rechts de gevel van de dars. 

Kopgevel van de staart: 
Deze is rond 1943 nieuw gemetseld na afbraak van 

de uitbuikende oude gevel. De stenen komen 

overeen met de geveldelen van 1936. Het is een 

halfsteens gevel met vlakke voegen. De aansluiting 

met de voorgevel van de staart is met een bloktand 

verbinding. Bovenaan is dit geveldeel afgesloten met 

windveren langs de dakranden. 

De kopgevel heeft 3 vensterassen, met op de 

middelste de deuren naar de koegang en de zolder 

daarboven. Links en rechts hiervan zijn stalramen 

voorzien, echter zonder kozijntjes. De vorm komt 

overeen met de gietijzeren stalraampjes die in de 

andere gevels aanwezig zijn, echter is een enkele 

glasplaat rechtstreeks met cement in de 

vensteropening gezet. In de topgevel zijn deze 

vensters iets kleiner. 

 

Afb. 15: de kopgevel van de staart 

 

Afb. 16: De voorgevel van de staart (links) en de linke zijgevel bij 
de dars (rechts) 
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De deur naar de koegang heeft een vast bovenlicht, 

de deur zelf is voorzien van 2 panelen met bossing en 

opliggende lijsten naast elkaar. Daarboven zes 

vierkante ruitjes (3x2). De vormgeving sluit aan bij die 

van de voordeur (1936), maar is vermoedelijk later 

(1943 of later) aangebracht. Op de zolder is de oude 

koestal deur bewaard. Deze heeft een onderpaneel 

met in keperverband geplaatste kraalschroten en 

bovenin een raam met 3x2 roedeverdeling. 

(Datering? XIX?) De deur in de topgevel is een 

klampdeur met staande vellingschroten aan de 

buitenzijde, vergelijkbaar met de darsdeuren en 

daarmee veel jonger (XXB). 

Gevel van de dars: 
Materiaal en detaillering zijn gelijk aan de voorgevel 

van de staart. Ook de stalraampjes zijn identiek. 

Rechts eindigt de muur in een steens penant. Er zijn 

drie gietijzeren muurankers en twee stalramen over 

de gevel verdeeld. Deze gevel wordt bovenaan 

afgesloten met een kunststof goot op houten 

consoles op een houten lijst, aansluitend op de 

voorgevel van de staart. De gootklampen hebben een 

eenvoudiger profiel dan de gootklampen van de gevel 

van de staart. De goot steekt over de steens penant 

door tot voorbij het vlak van de darsdeuren en watert 

vrij af zonder hemelwaterafvoer. 

3.3.2 Tussenlid 
Dit bestaat uit een halfsteens muur tussen de gevels 

van de stolp en de schuur. De aansluiting met de 

achtergevel van de stolp is koud, zonder verband of 

inkassingen. De muur heeft een enkel gietijzeren 

stalraam en een deur naar de achtertuin waarvan het 

kozijn direct tegen de schuurgevel is geplaatst. Het 

dak bestaat uit golfplaat (vezelcement) op balken 

welke zijn opgelegd op het dak van de stolp 

(dakpannen verwijderd en lood afdekking 

aangebracht) en tegen de gevel van de schuur. Het 

tussenlid wordt gebruikt als stalling voor een tractor. 

We vinden hier tegen de achtergevel van de stolp ook 

rekken voor melkemmers en dergelijke. Vermoedelijk 

is dit tussenlid rond 1970-1975 met de komst van de 

tweede tractor gerealiseerd . (Datering XXc) 

 

Afb. 17: Het tussenlid. 

3.3.3 Schuur en secreet 
De schuur heeft een enkele bouwlaag met drie 

beuken onder een kap. De zijbeuken zijn als lage 

wand uitgevoerd, waarvan het dak met een knik 

aansluit op de kap van de middenbeuk. De voorgevel 

eindigt in een houten topgevel welke met windveren 

en waterborden aansluiten op de dakbedekking. Het 

beschot van de voorgevel met daarin een deur met 

bovenlicht, is vrij recent vervangen, waarschijnlijk in 

de periode dat deze vanwege overmatig overhelen 

recht gezet is. Aan de achterzijde is een schilddak. De 

gehele kap is met oude holle pannen gedekt. Het 

linker dakvlak geheel met rode, het rechter dakvlak 

grotendeels met zwart gesmoorde holle pannen. Het 

dakschild aan de achterzijde is gedekt met een 

strengpers holle pan, er is een duidelijk 

streeppatroon van de persmond zichtbaar. Deze 

pannen zijn meer oranje, dit geldt ook voor de 

vorstpannen op de hoekkepers. Deze pannen zijn 

aangebracht na het recht drukken van de topgevel. 

Alle gevels zijn van oranje-rode en rode baksteen in 

halfsteens verband als halfsteens muur opgetrokken, 

op een fundering van gele steen in kruisverband. De 

bovenste laag gele stenen is een koppenlaag. Deze 

fundering is zichtbaar bij de voorgevel (bij de linker 

zijbeuk), linker zijgevel nabij het secreet (6 lagen) en 

bij de achtergevel (5 lagen met 2 koppenlagen 

bovenaan). Alle gevels zijn een keer vernieuwd vanaf 

19536, de kern is echter een oudere gebintconstructie 

die mogelijk 18e eeuws is met sporen van hergebruik. 

Er zijn zes gebinten, het eerste is tevens het kozijn 

                                                           
6
 De eigenaar vertelde dat de linker zijgevel als eerste is 

vernieuwd samen met de achtergevel. De oude gietijzeren 
stalramen van de zijgevel zouden in de achtergevel 
hergebruikt zijn. Vervolgens is de rechter zijgevel 
vernieuwd, nadat een van de paarden er achterwaarts 
tegenaan geduwd had. Van de voorgevel is het stukje 
muur van de linker zijbeuk in de periode van de familie 
Blauw niets veranderd. Het rechter geveldeel is als laatste 
vernieuwd en vergroot. 
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van de toegangsdeuren. De gebinten worden 

besproken bij het interieur. (Datering XVIII-XIXa en 

XXc) 

Voorgevel (XIXB – XXB en XXc): 
De linker zijbeuk heeft een stenen geveltje met 

halfrond stalraam (gietijzer). Er is een rode baksteen 

gebruikt, met vrij dunne lintvoegen en relatief brede 

stootvoegen. (Bij de andere geveldelen zijn de 

lintvoegen duidelijk dikker.) De bovenzijde is 

afgesloten met een rechte windveer met waterbord. 

Rechts sluit dit muurwerk aan op de stijl van het 

eerste gebint, tevens deurstijl van de toegang in de 

middenbeuk. Over deze stijl is een plank aangebracht 

die de naad met het metselwerk afdekt. Links gaat 

het metselwerk de hoek om, waar het met een 

bloktand aansluit op de linker zijgevel. Deze hoek is 

gedeeltelijk afgerond, doordat men hier tegen vaak 

messen heeft geslepen. Het metselwerk rond het 

stalraam is wat rommelig, mogelijk is het stalraam er 

naderhand in gezet, maar mogelijk is er vlot en niet 

zo netjes gewerkt bij het opmetselen. De deur reikt 

tot de dekbalk van het gebint en heeft een totale 

breedte van ongeveer de helft van de middenbeuk. 

Rechts van de dubbele deur staat een stenen gevel 

met halfrond stalraam en een enkel muuranker 

(beiden gietijzer). Oorspronkelijk had deze gevel een 

houten weeg ter plaatse van het gebint en een stukje 

gevel bij de rechter zijbeuk. In XXB (na 1953) is de 

rechter gebintstijl met de houten weeg verwijderd, 

de stijl vervangen door een dunnere muurstijl en de 

muur opnieuw opgetrokken over dit gehele gevelvlak 

Onder de stalramen is een rollaag van koppen, 

daarboven een boog van koppen. 

Linker zijgevel (XXc, 1953): 
Deze gevel is in 1953 vernieuwd, samen met de bouw 

van de mestplaat met gierkelder (bouwvergunning 

1953). Er zijn drie vensterassen evenredig verdeeld 

over de gevel en vier muurankers met eenvoudige 

smeedijzeren schieters. De vensters zijn drie-ruits 

kozijnen van schokbeton. Rechts sluit de muur met 

een bloktand aan op de voorgevel. Links is tegen de 

hoek het secreet gemetseld. De verbinding met de 

achtergevel is hierdoor niet zichtbaar. Het secreet 

staat koud tegen deze muur. Bovenaan is de muur 

voorzien van een boeideel zonder goot. Vanaf dit 

boeideel tot twee steenlagen onder de vensters is 

een andere, gladdere en lichter gekleurde baksteen 

gebruikt dan daaronder. Deze lijkt meer op de 

bakstenen van het rechter deel van de voorgevel. 

Mogelijk zijn deze nieuw gekocht voor dit doel. Het 

onderste stuk heeft stenen met meer structuur, die 

lijken op die van het linker stukje voorgevel en de 

rechter zijgevel. Deze stenen lijken hergebruikt. 

Rechter zijgevel (XXc, na 1953): 
Ook deze gevel is vernieuwd, vrij kort na 1953. Er zijn 

wederom drie vensterassen met drie-ruits vensters 

van schokbeton en zes muurankers met eenvoudige 

smeedijzeren schieters. In de eerste travee, hier is 

het voormalige tanklokaal, is tevens een klein ruitje 

aangebracht. Dit bestaat uit een plaatje glas dat met 

specie is vastgezet in een opening in de muur. Naast 

het eerste (linker) drie-ruits venster is een regenpijp 

door de muur naar binnen gevoerd tot in de 

regenwater bak in de schuur. Deze gevel is bovenaan 

voorzien van een gootlijst (boeideel) met kunststof 

mastgoot op metalen gootbeugels. 

 
Afb. 18: De schuur van schuin linksvoor. 

 
Afb. 19: Schuur, rechter zijgevel. 
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Afb. 20: De achtergevel van de schuur, vanuit de houten stal 
gezien. 

Achtergevel (XXc, 1953): 
Deze gevel is eveneens in 1953 vernieuwd, waarbij 

twee stalramen uit de linker zijgevel zijn hergebruikt.  

Asymmetrisch zijn onderaan twee luikopeningen met 

betonnen onderdorpel en latei in de gevel 

aangebracht voor varkenshokken binnen. Daar boven 

en iets verschoven vinden we twee gietijzeren 

stalramen. Dit model is ook in de linker beuk van de 

voorgevel aanwezig. In het midden van de gevel is 

een gietijzeren muuranker aangebracht. De gevel 

wordt bovenaan afgesloten met ongeprofileerde 

windveren. Tegen deze gevel is een houten stal annex 

berging gebouwd. 

Secreet (XXb, 1936): 
Het secreet is opgebouwd van paars-bruinrode 

baksteen in halfsteens formaat, met halfsteens 

muren en een lessenaars dak van beton. Het secreet  

 

Afb. 21: Achtergevel  van de schuur met het secreet. 

staat half op de mestplaat en loost op de gierput. In 

het voorgeveltje zit een eenvoudig kozijn met 

klampdeur van staande vellingdelen (vernieuwd 15-8-

2001). In het linker zijgeveltje is een kleine 

vensteropening, het houten kozijntje is vergaan. 

 

 

 

Afb. 22: interieur van de plee. 

3.3.4 Houten stal 
De houten stal annex berging is gebouwd van 

tweedehands hout. De balken (ribben) en mogelijk 

een deel van het wandbeschot is afkomstig van 

voormalige Zweedse noodwoningen die na de 

tweede wereldoorlog in Nederland op diverse 

plaatsen zijn gebouwd. De stal is gedekt met een 

flauw hellend lessenaarsdak van stalen damwand 

golfplaat. Eerder heeft er een dak van asbest 
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golfplaten op gezeten. De toegangsdeur in de rechter 

zijgevel is van betonplex. Aan de rechter zijde is het 

dak gedeeltelijk doorgetrokken tot berging voor de 

mestverspreider en cyclomaaier. (Datering XXB, 

vermoedelijk rond 1975) 

3.3.5 Kuilgrassilo en mestplaat 
De kuilgrassilo ligt aan de linkerkant van het erf voor 

de voorlaatste boom en is tussen 1937 en 1953 (XXm) 

geplaatst. Voor tegen de silo ligt een  heuveltje. Dit 

bergje heeft een tweeledig doel: afdekking van het 

kuilgras als de silo gevuld is en een handig opstapje 

voor een paard. Bij het vullen van de silo werd een 

paard in de silo geleid daarin rond te lopen en zo het 

gras aan te drukken. 

De silo is van beton met een diameter van 3,60m 

inwendig, veertien kantig met een sponning in de 

bovenrand. De wanddikte is 10 cm en de silo steekt 

80 cm boven het erf uit. Van binnen is hij 1,70m diep. 

In de schuur is een serie van dertien houten hekjes 

opgeslagen. Dit is de verhoging van de silo, een hekje 

ontbreekt en een van de dertien is eens vernieuwd in 

multiplex. Voor zover bekend is dit de enig bewaard 

gebleven silo verhoging van Nederland. 

Achter op het erf ligt naast de schuur de betonnen 

mestplaat met daaronder de gierput. Zoals gezegd 

staat het secreet half op de mestplaat, zodat deze op 

de gierput loost. De gierkelder dateert  van voor 1940 

(vermoedelijk 1936 of eerder). De mestplaat bestaat 

uit twee delen: het grootste (rechts, met het secreet 

en een betonnen luik naar de gierkelder) heeft een 

vierkante rand, het kleiner linker gedeelte heeft een 

driehoekige rand.  

Interpretatie Gierkelder en mestplaat: 
Vermoedelijk is het grotere rechter gedeelte van de 

mestplaat met het secreet in 1936 gebouwd op de 

(mogelijk al langer bestaande) gierkelder.  Het 

kleinere linker gedeelte van de mestplaat is in 1953 

toegevoegd waarbij de gierkelder in de kadastrale 

beschrijving is opgenomen.  

  

  

  
Afb. 23: Houten stal achter de schuur. 

 

 

 

 

 

 
Afb. 24: Houten stal, mestplaat en kuilgras silo 
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3.4 Constructie 
De hoofdelementen van de verschillende bouwdelen 

worden hier beschreven op constructieve 

kenmerken.  

3.4.1 Kelder(s) 
De waterkelder onder de koegang/tasruimte is niet 

bereikbaar, derhalve buiten deze opname gebleven. 

De huiskelder onder de trapopgang is alleen van de 

binnenzijde bereikbaar. De keldertrap is gemetseld 

van gele steen, (ca. 17,5x8,5x3,5 cm) met optrede 22 

cm en aantrede 24 cm. De onderste tree heeft een 

optrede van 11 cm vanaf de kelderbodem. Bodem en 

wanden zijn vermoedelijk van dezelfde steensoort 

gemaakt, deze lijkt ook gebruikt voor de fundering 

van de buitengevels en de vierkantstijlen. Over de 

wijze van funderen van de kelder is geen informatie 

beschikbaar. Mogelijk op staal maar waarschijnlijk is 

een vorm van paalfundering met kespen en 

funderingshout toegepast. 

In de schuur is ook een waterkelder of regenbak 

aanwezig. Deze functioneert nog. Ook van deze 

kelder is de funderingswijze onbekend, maar 

vermoedelijk gelijk aan die van de huiskelder. 

3.4.2 Hoofdgebouw – de stolp 
De stolp bestaat uit een aantal constructieve 

hoofdelementen: het vierkant met fundering op 

penanten, de buitenmuren (voorheen houten 

wanden en muren) op lage stenen voet en balklagen 

tussen vierkant en buitengevels. Ter oriëntatie volgt 

eerst een korte beschrijving van de indeling van de 

stolp. 

 

Afb.25: plattegrond met indeling van de stolp. 

Rondom het centraal gelegen vierkant liggen aan de 

achterzijde de stal, rechts de woning, aan de 

voorzijde de darskamer en links de dars. De stal is 

verlengd (de staart), met daarin de korte regel. Dit 

stalgedeelte voor jongvee steekt gedeeltelijk in de 

dars, daarvan afgescheiden middels een halfsteens 

muur. De woning begint achteraan naast de stal met 

de keuken, gevolgd door de hal, woonkamer, de 

trapopgang en de beide slaapkamers in het 

uitgebouwde vooreind. De toilet en douche ruimte is 

bereikbaar via de stal. Deze ruimte ligt tussen het 

vierkant en de keuken en hal. Behalve de dars 

hebben alle ruimten een zolder onder de kap, die één 

grote open ruimte is. 

Funderingen: 
De wijze van funderen is onbekend. De grondsoort is 

zavel, vermoedelijk is een vorm van paalfundering 

toegepast voor in ieder geval de zwaar belaste delen 

zoals de vierkantstijlen. Het vierkant staat op vier 

poeren of penanten waartussen funderingsmuurtjes 

zijn opgemetseld. Deze dienen als oplegging voor de 

muurplaat of onderligger van het stijl en regelwerk 

voor de binnenwanden rond het vierkant. Voor de 

buitengevels zijn soortgelijke lage funderingsmuren 

gemetseld. Hierop staan nu stenen gevels. In de stal 

vind men ook nog de beide gruppen van metselwerk. 

De rand met rollaag waar de koeien met hun 

achterpoten op staan, de rand van de koegang, beide 

met onbekende fundering. Daartussen liggen 

plavuizen op de bodem van de grup.De  De stijlen van 

de gebinten in de stal (lange regel) staan op poertjes 

met vermoedelijk een vorm van paalfundering. Niet 

meer aanwezig want verwijderd in 1948, is de 

drinkgoot. Deze was min of meer onderdeel van de 

voet van de achtergevel en lag op een uitkragende 

rand van de fundering7. 

Vierkant: 
Het vierkant is hoofdzakelijk van grenen en heeft een 

maat van 7,25x6,96m over de buitenkant van de 

stijlen. De langste maat is de afstand over de stijlen 

van een vast gebint. De vaste gebinten staan langs 

dars en woonzijde. Per gebint zijn er twee stijlen (ca. 

30-35 x 24-28 cm), een dekbalk met kort overstek aan 

de stalzijde en dubbele zwingen (onderste zwingen 

ca. 28-34 x 21-24 cm). De bovenste zwingen zijn van 

eiken (van de dekbalken en de eiken zwingen zijn 

                                                           
7
 Brandts Buys (1974), toont deze constructie in diverse 

doorsneden verspreid in zijn boek. 
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wegens de hoogte geen maten opgenomen). De 

zwingen zijn met schuine lipverbindingen met haak 

aan de buitenzijde tegen de stijlen en dekbalk 

ingelaten en genageld met zware taaie nagels. De 

stijlen zijn met een staande pen en toognagels aan de 

dekbalk verbonden. Over de vaste gebinten liggen de 

bovenbalken van de beide losse gebinten met een 

overstek aan de woonzijde. Dit overstek wordt op de 

koppen overspannen met de oversteksbalk. De 

bovenbalken zijn weer met zwingen (enkele) aan de 

stijlen verbonden. Deze zwingen hebben onderaan 

geen liplas maar steken met een tand in de zijkant 

van de stijl en wel zover naar binnen dat de draagbalk 

daar voor langs loopt (bij darskamer en stal). Het 

vierkant is aan drie zijden voorzien van zware 

draagbalken tegen de stijlen. Deze dienen als 

oplegging van balklagen naar de gevels en als 

bovenligger van stijl en regelwerk waarop het 

beschot van de binnenwanden is gespijkerd. Langs de 

dars is deze ligger relatief dun en ingekort. Vanaf de 

stal zijde is er een stukje wand met daarboven een 

zoldertje achter de schouw in de stal langs. De 

balklaag hiervan eindigt tegen een staande spar 

(rondhout) waartegen ook de dunne draagbalk is 

bevestigd. Bij de vierkantstijl bij de darskamer is een 

keep aanwezig ter hoogte van deze dunne draagbalk. 

Er is een laag beschot tot ca. 1,30m boven de vloer, 

afgedekt met een schuin liggende plank. 

Afb.26 schets van de hoofdconstructie van de stolp, zonder de 
kap tussen gevels en vierkant. 

Een jaagband, dat wil zeggen een horizontale balk op 

circa 2/3 van de hoogte van het vierkant, ontbreekt 

hier. Volgens Brandts Buys werd dit toegepast langs 

de dars, soms ook aan de andere zijden behalve de 

stal. Behalve als steunpunt voor stutten naar 

dakgordingen werd deze balk ook gebruikt voor het 

omhoog jagen (hijsen) van het hooi in de tasruimte. 

Hiertoe werd dan een beun tegen de jaagband gezet  

 

om het hooi te geleiden8. De ingekorte vrij dunne 

balk ter hoogte van de zolders lijkt hiervoor 

ongeschikt. In deze stolp is hiertoe een losse balk aan 

de binnenkant van de zwingen gebonden met touw 

(afb.28). 

 

                                                           
8
 Brandts Buys (1974), p.306-307,  
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Afb. 27: Detail van een zwing aan een stijl van een vast gebint 
(stil in de hoek woonkamer/slaapkamer). Duidelijk is de haak 
in de lip zichtbaar. 

 

 
Afb. 28: Vast gebint langs de dars (links), met de losse 
vastgebonden balk (wit) waaraan de beun hangt. 

 

 
Afb. 29: Vast gebint langs de woning (rechts). 

 

 
Afb. 30: Los gebint aan de voorzijde. 

 

  
Afb. 31: handelsmerken in de zwingen van het vaste bint langs 
de woning (rechts). 

 
Afb. 31: Het overstek boven de stal (rechts, kort) en boven de 
woning (boven, lang). 

 

 
Afb. 32: detail van verbindingen (rechts-voor) in het vierkant. 
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Balklagen en gebinten: 
De stal  wordt overspannen door alternerend dekbalk 

gebinten en tussenbalken. De gebinten zijn aan de 

voorzijde opgelegd op de horizontale regel in het 

vierkant en daaraan bevestigd met een dikke ijzeren 

dook, aan de achterzijde staan ze op stijlen met 

korbelen zonder telmerken. De korbelen zijn met 

pennen met tand en toognagels in de stijlen en 

dekbalken bevestigd. De dekbalken steken voorbij de 

stijlen en dragen op het vrije einde een wurmt. De 

tussenbalken zijn onder tegen dit wurmt 

opgehangen. De verbinding is in ieder geval van 

onder af gespijkerd. Eventuele beugels zijn door de 

betimmering niet zichtbaar. Van wurmt tot 

achtergevel  is het dak als lage wand (verlenging van 

het dakvlak) uitgevoerd. Tegen de achtergevel staan 

muurstijlen ter plaatse van de gebinten, met de 

koeschotten tegen muur- en gebintstijlen. In de 

staart zijn de balken aan de voorzijde opgelegd in de 

muur. 

Het woongedeelte, dat wil zeggen keuken en 

woonkamer vanaf de achtergevel tot de trapopgang,  

en de darskamer worden overspannen door 

alternerende balken (zwaar en licht) opgelegd op de 

eerder genoemde draagbalken in het vierkant, het 

gebint in de stal en de buitengevels. Over deze gevels 

ligt een muurplaat (voor 1936 was dit het wurmt!), 

waarop de kapsporen staan. De buitengevels zijn aan 

de binnenzijde voorzien van muurstijlen (daterend 

van 1936). Alleen in de keuken zijn de zware balken 

nog grotendeels in het zicht. Aan de zijde van de 

buitengevel is in de drie daar aanwezige balken een 

aanwijzing zichtbaar dat hier oorspronkelijk wel 

korbelen aanwezig zijn geweest, die samen met de 

oorspronkelijke wandstijlen in 1936 zijn verwijderd. 

In de woonkamer is de balklaag gewijzigd. Hier is 

geen alternerende balklaag meer, doordat vanaf de 

wand tussen hal en woonkamer tot aan de wand 

tussen woonkamer en trapopgang alle balken zijn  

verwijderd en vervangen door een viertal ribben in 

de woonkamer. Van de twee verwijderde zware 

balken zijn de oplegpunten in de draagbalk van het 

vierkant gevonden. De verwijderde tussenbalken 

hebben geen sporen hierin nagelaten omdat ze op 

vulklossen waren gelegd of niet aanwezig waren. In 

het wandbeschot zijn geen gedichte gaten voor deze 

balken aangetroffen. De gaten voor de zware balken 

zijn nog zichtbaar. 

In het vooreind, dat wil zeggen in de beide 

slaapkamers, is een andere gebintconstructie 

geweest. Dit gedeelte is een huis met drie beuken, 

waarbij een alternerend stelsel van dekbalk gebinten 

en tussenbalken was gebruikt (zie schets afb.35, 

boven). Hiervan resteert in situ nog een dekbalk, een 

tweede dekbalk is hergebruikt als zwing van het losse 

vierkantgebint aan de voorzijde. De stijlen en 

dekbalken waren met korbelen gekoppeld. 

Opmerkelijk is dat deze korbelen aan de buitenzijde 

van de stijlen zaten en met een zelfde lipverbinding 

met haak waren verbonden als de zwingen in het 

vierkant9. Het eerste gebint gerekend vanaf de 

trapopgang is vanaf de zolder zichtbaar. Hiervan 

resteren de dekbalk en het stuk van de stijlen boven 

de vloer. Dit gebint met het daaraan bevestigde 

beschot was oorspronkelijk de andere wand van 

bedstee en opkamertje boven de huiskelder. Bij de 

verbouwing in 1936 zijn de stijlen afgezaagd. 

Opmerkelijk is dat dit gebint geen korbelen had, 

sporen hiervan zijn in de dekbalk afwezig. 

De daksporen van het vooreind staan op een wurmt 

op deze gebinten met aan beide zijden een lagewand 

boven de zijbeuken. In de huidige situatie is onder 

deze oorspronkelijke balklaag in 1936 een nieuwe 

balklaag gelegd, opgelegd in de zijgevel en 

(vermoedelijk op een balk in) de tussenwand met de 

darskamer. Hieronder is een verlaagd plafond 

gespijkerd. Deze balklaag ondersteunt ook de nog 

resterende oudere balklaag, waar de stijlen en 

korbelen onder weg gesloopt zijn. 

  

                                                           
9
 Deze constructie is sterk afwijkend met de algemene 

constructiewijze van gebinten met korbelen (en 
sleutelstukken) in de middenbeuk. Brandts Buys geeft in de 
door hem gegeven voorbeelden met doorsnedetekeningen 
alleen deze variant aan. De constructie zoals in 
Westeinderweg 25 komt daarin niet voor. Navraag bij D.M. 
Duijn (December 2018)  wees uit dat een dergelijke 
constructie tot op heden nog niet eerder is aangetroffen. 
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Afb.33: de gebinten in de koestal. 

 
Afb. 34: de nog zichtbare zware balken in de keuken. Beiden 
met rechts een plankje eronder om de tand van de korbeel vlak 
af te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 35: (Links) 

Boven een schets van het restant van het vooreind, met in 
zwart de balklaag van 1936 in de slaapkamers, in blauw de 
resten van de oude dekbalken en tussenbalken van de 
gebintconstructie en in groen het gedeelte dat in 1936 gesloopt 
is. In rood aangegeven de korbelen en de topgevel. Balk A is 
samen met balk B hergebruikt als zwingen in het losse bint aan 
de voorzijde van het vierkant. 

Onder een schets van de draagbalken onder de schoorsteen 
boven de woonkamer. De keep van de lipverbinding zit bei 
beide balken aan de onderzijde (bovenste balk links, onderste 
balk rechts). Er zijn kepen van wandstijlen in 2 richtingen, de 
kamerwand en tussenwandjes in de zijbeuk. 
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Interpretatie balklagen en gebinten: 
De oplegging van de balken in de keuken op het 

koestalgebint maakt aannemelijk dat de keuken 

vanaf de primaire bouwfase al tot de achtergevel 

doorliep. De vakverdeling van de stallen in de staart, 

met name de lange regel, het aantal stallen (7 stuks, 

voor 14 koeien) en de manier waarop de balklaag 

langs de schouw in de korte regel zit, lijken een 

aanwijzing dat de staart er vermoedelijk al vanaf de 

bouwtijd is. De oplegging van de koestal gebinten op 

de draagbalk van het vierkant geeft aan dat de 

hartafstand van de gebinten niet is gewijzigd. 

Daarvan zouden in de draagbalk dan sporen van 

oudere oplegpunten aanwezig moeten zijn. Die zijn er 

niet! 

Balklagen van vloeren: 
In de darskamer, entree en keuken zijn de vloeren 

vervangen in beton. In de woonkamer en beide 

slaapkamers zijn nog houten vloeren aanwezig. Door 

de vloerbedekking zijn deze niet zichtbaar, slechts in 

de kelder is zichtbaar dat zware (37-40mm dikke) 

vloerdelen haaks op de rechter zijgevel over balken 

zijn gelegd. Deze balken liggen parallel aan de rechter 

zijgevel. Hoe en waarop deze balken zijn opgelegd is 

niet zichtbaar.  

Kap: 
De kap is een sporenkap, met lange sporen vanuit de 

muurplaten/wurmt tot de dekbalken van het 

vierkant. Daarboven sporen die tot de nok reiken. De 

dakvlakken worden ondersteund met gordingen. 

Boven de dars wordt de gording gedragen door 

hanenbalken met schoor van enkele sporen tot de 

zwingen en stijlen van het vierkant. Boven de 

darskamer twee gordingen, waarvan de bovenste 

met stutten is afgesteund tegen het vierkant.  Boven 

de woning een enkele gording afgesteund met 

stutten tegen het vierkant. Boven de stal twee 

gordingen: de bovenste met stutten vanaf het 

vierkant, de onderste op stutten die op de 

zoldervloervloer staan. In de nok boven het vierkant  

zijn drie sporenparen verbonden met hanenbalken, 

waarop de gordingen liggen. Op de gebintbalken 

staat hier ook een driepoot van rondhout waaraan 

het katrol van de jaaglijn, waarmee het hooi in de 

tasruimte werd getakeld. 

De zadeldakjes bij vooreind en staart zijn ook 

sporenkappen. In het vooreind is hier een enkel 

dekbalkgebint opgenomen, dat ook een wurmt heeft 

van topgevel tot ergens in het stolpdak. Boven de 

staart is de dakconstructie wel bijzonder te noemen. 

Er zijn geen gebinten. Onder het dakvlak boven de 

lange regel loopt de gording op stutten door. 

Daarboven in de staart nog een dunnere gording van 

rondhout. Het andere dakvlak boven de korte regel 

heeft op dezelfde hoogten ook rondhouten 

gordingen, maar de zware is zonder stutten (mogelijk 

verwijderd voor opslag van materialen). Tussen de 

lichte gordingen zijn twee hanenbalkjes geplaatst, 

over de zware gordingen zijn balken gelegd bij wijze 

van vliering waarop wat materiaal is opgeslagen (afb. 

77, p.65). De kapsporen boven de korte regel 

eindigen onderaan op een “zwevend wurmt” (zie 

afb.78, p.66), dat met stutten op een onderslagbalk 

op de zoldervloer staat. Deze stutten staan wat 

scheef naar buiten. Vanaf dit wurmt liggen korte 

sporen naar de muurplaat. Het dakvlak is hier 

geknikt. 

Stookplaatsen: 
Naast de koegang is een gemetselde schouw direct 

naast de korte regel. Het schoorsteenkanaal is 

afgebroken tot net onder het dak, wegens 

bouwvalligheid. 

In de keuken is een tweede stookplaats. Dit bestaat in 

feite uit een rookkanaal van stenen kanaalelementen 

waarop een gaskachel is aangesloten. Tussen 

zoldervloer en dak zijn twee balken langs het 

schoorsteenkanaal aangebracht om deze te steunen. 

Net onder het dak gaat dit rookkanaal over in 

gewone baksteen. Dit rookkanaal staat op de 

betonvloer in de keuken. 

De derde stookplaats is de schouw in de woonkamer. 

Achter het houten wandje met de feitelijke schouw is 

een rookkanaal gemetseld die boven de zoldering 

achter de eigenlijke schoorsteen hierop is 

aangesloten. De schoorsteen zelf is eveneens 

gemetseld en staat op twee balken die dwars over de 

zolderbalken en vloer zijn gelegd. Vanaf hier leunt de 

schoorsteen tegen twee balken tot boven tegen de 

bovenbalk van het vaste bint van het vierkant. Vanaf 

dit punt gaat de schoorsteen verticaal omhoog en 

door het dak. 

Tenslotte is er nog een restant van een vierde 

stookplaats in de darskamer. Dit betreft de 
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achterwand van een schouw uit de eerste helft van 

de zeventiende eeuw. De schouwkap, het rookkanaal 

boven de zoldervloer en de tegels aan weerszijden 

van de roetbaan zijn niet meer aanwezig. Deze 

achterwand staat op de funderingsmuur tussen de 

poeren van het vierkant en reikt tot de draagbalk. 

Binnenwanden 
Er zijn twee soorten binnenwanden: van steen en van 

hout. 

Van steen, uitgevoerd als halfsteens muur. Een staat 

rond de korte regel waar deze in de dars steekt 

(gedeeltelijk gecombineerd met de schouw 

daarnaast). De fundering hiervan zal gelijk zijn aan die 

van de buitengevels. Een tweede is de 

scheidingsmuur tussen stal en keuken en een derde is 

het muurtje van de dubbele kast in de keuken. Deze 

twee muren staan op de betonvloer. 

Een vierde muur is te vinden in de wand tussen de 

hooiberg en de darskamer/slaapkamer. Deze sluit aan 

op de achterwand van de 17e eeuwse schouw en 

staat op het funderingsmuurtje tussen de poeren van 

het vierkant. 

Houten wanden zijn scheidingswand tussen ruimten, 

uitgevoerd als stijl en regelwerk met aan één zijde 

staand beschot. De wanden tussen de woonruimten 

staan op de vloerdelen. De wanden tussen hooiberg 

en de ruimten daar omheen staan met een 

muurplaat op de funderingsmuurtjes tussen de 

poeren van het vierkant. De zware draagbalken 

vormen hier de bovenste regel. 

3.4.3 Tussenlid 
Deze bestaat uit een halfsteens muur tussen schuur 

en stolp, met onbekende fundering. Het dak bestaat 

uit golfplaat  vezelcement) op een aantal balken die 

zijn opgelegd op de muur van de schuur en het dak 

van de stolp. Hiertoe zijn uit dit dak enkele pannen 

verwijderd en is een loden afdekking aangebracht. 

3.4.4 Schuur 
De schuur is een driebeuk, welke is opgebouwd uit 

een serie dekbalk gebinten welke op poeren staan 

voor de middenbeuk, met de zijbeuken onder een 

lagewand.  De gebinten zijn gekoppeld met wurmten 

over de koppen van de dekbalken, waarop de 

daksporen zijn geplaatst. Er zijn geen windverbanden 

tussen de gebinten en wurmten aanwezig. Onder de 

wurmten zijn tussen de gebinten tussenbalken 

bevestigd middels gesmede ijzeren beugels die onder 

het wurmt zijn gespijkerd. Onder de daksporen is per 

dakvlak een windlat aangebracht en een gording van 

rondhout, welke over een aantal hanenbalken ligt.  

De zijbeuken hebben stenen buitengevels, met 

muurstijlen aan de binnenzijde en bovenaan een 

muurplaat. De lagewand bestaat uit daksporen 

tussen muurplaat en wurmt. De buitengevels en 

poeren zijn vermoedelijk gefundeerd zoals de stolp 

op een vorm van paalfundering.  

3.4.5 Houten stal 
Deze is opgebouwd uit vier eenvoudige dekbalk 

gebinten, met tussen de stijlen en de dekbalk 

korbelen (schoren) welke aan de zijkant van de 

balken zijn gespijkerd. Sommige verbindingen tussen 

stijl en dekbalk zijn versterkt met platen multiplex. De 

gebinten staan op betonnen poertjes of tegels. Tegen 

de stijlen zijn veldregels of gordingen gespijkerd, 

waartegen de wandbekleding is gemonteerd. Over de 

dekbalken ligt een aantal gordingen waarop een 

golfplaten dak ligt. Tussen de twee middelste 

gebinten zijn windverbanden geplaatst in de vorm 

van een rib die tegen de stijlen is gespijkerd, 

vergelijkbaar met een windlat.  

3.4.6 Kuilgrassilo en mestplaat 
Deze zijn van beton. De vorm van funderen is 

onbekend. Onder de mestplaat ligt een gierput, de 

constructie en fundering hiervan is eveneens 

onbekend.  
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3.5 Interieur 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de stolp en de schuur 

met secreet. De overige bouwdelen hebben geen 

werkelijk interieur in de zin van een afwerking. De 

stalindeling in de houten stal wordt als secondair 

onderdeel van deze bouwmassa beschouwd. 

3.5.1 Stolp interieur 
Omdat de voordeur traditioneel weinig gebruikt 

wordt en de dagelijkse toegang via de koestal is, 

wordt de beschrijving van het interieur begonnen 

vanaf deze plek. Uitzondering hierop zijn de kelders, 

die hieraan vooraf gaan. Alle ruimten liggen rond het 

vierkant, zodat de beschrijving beginnend bij de 

koestal met de klok mee rond het vierkant de ruimtes 

volgt. Zie de schets van de indeling met de diverse 

ruimten en de functies daarvan. 

 

3.5.1.1 Kelder(s) 
Er zijn twee kelders aanwezig: een waterkelder onder 

de koegang/tasruimte en een huiskelder onder de 

trapopgang in de woning.  

De waterkelder is buiten gebruik en niet meer 

toegankelijk. De opening in de koegang, waarop 

vroeger de waterpomp stond, is met cement dicht 

gemaakt. De waterkelder met pomp op de koegang 

had deze plek in het pand, omdat deze van groot 

belang was voor de watervoorziening van het vee. 

Met de pomp werd via een houten goot hangend aan 

het plafond het water naar de drinkgoot onder tegen 

de achtergevel geleid. Met de komst van leidingwater 

is dit buiten gebruik geraakt en de pomp wegens de 

slechte staat verwijderd. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is de waterkelder nog kort weer in 

gebruik geweest met een gierpomp. Na de oorlog is 

het gat van de pomp definitief gedicht . 

Interpretatie waterkelder: 
Omdat de waterkelder een essentieel onderdeel is van 

de stal en de verzorging van het vee, lijkt het 

aannemelijk dat deze hoort bij de primaire bouwfase 

(XVIIA). (Datering XVIIA) 

Huiskelder: 
Deze bevind zich onder de trapopgang en is 

bereikbaar via een deur in slaapkamer 2. De kelder 

meet ca. 360x160x112cm (LxBxH). Tegen de rechter 

zijwand staat een klein beertje over de volle hoogte, 

in de linker wand boven de derde traptrede is een 

gemetselde console aanwezig. De keldertrap is 

gemetseld van gele steen, (ca. 17,5x8,5x3,5 cm), 

optrede 22 cm, aantrede 24 cm. De onderste tree 

heeft een optrede van 11 cm vanaf de kelderbodem 

en er zijn 5 treden. De bovenste twee treden zijn 

afwijkend in lengte en er zit een sprong in de 

aantreden. Bovendien lijkt er de trap in de breedte 

aangepast te zijn. Er lijkt een verticale naad over de 

treden te lopen, rechts daarvan (afb. xx) is de 

pleisterlaag ook anders dan links. In de kelderbodem 

is een dergelijke naad niet aanwezig of niet zichtbaar 

door de pleisterlaag. Bodem en wanden zijn 

vermoedelijk van dezelfde steensoort gemaakt, deze 

lijkt ook gebruikt voor de fundering van de 

buitengevels en de vierkantstijlen. De wanden zijn 

beraapt, de bodem vlak gepleisterd, vermoedelijk 

met een cementmortel. Ook op de treden is deze 

mortel gedeeltelijk aanwezig. Delen van de 

bepleistering zijn hier afgesprongen waar kleine 

resten blauwsel zichtbaar zijn. 

Opvallend is de vloerconstructie van de begane grond 

ter plaatse: links in de kelder steken drie balkkoppen 

van de woonkamervloer uit, welke zijn afgeschuind 

tot een soort lip, waarop het vloerhout ligt. Deze 

balken liggen parallel aan de rechter zijgevel. Op de 

bovenste traptrede ligt een balk haaks op de gevel, 

welke lijkt afgezaagd en koud tegen een recentere 

balk is gespijkerd.  Er is geen verbinding tussen deze 

balk en de 3 “lippen”. In de rechter muur steken twee 

balken uit die hergebruikt lijken: de koppen hebben 

aan de onderzijde driehoekige uitsparingen. 

Vermoedelijk zijn het hergebruikte wandstijlen met 

kepen van regels voor  binnenbetimmering. Dit soort 

balken is elders in het pand ook aangetroffen. (Onder 
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de schoorsteen van de woonkamer, in de darskamer 

als wandstijl van de houten wand en als muurstijl 

tegen de gevel.) Tenslotte zijn er drie balken van 

verschillende afmetingen, die vermoedelijk bij de 

verbouwing in 1936 zijn geplaatst. Ze overspannen de 

kelder en zijn gedeeltelijk geschilderd. De middelste 

heeft aan de trapzijde duidelijke sporen van zagen 

met een cirkelzaag. Tegen deze balk is ook de 

afgezaagde balk gespijkerd. Over deze drie balken ligt 

grenen vloerhout van ca. 27mm dik in het trapportaal 

tot onder de trap. Het vloerhout daarnaast is zeer 

zwaar: 37-40mm dik grenen met de delen haaks op 

de gevel gelegd. Het gedeelte boven het vloerhout 

wordt besproken bij de trapopgang (3.5.6). 

Interpretatie huiskelder: 
De keldertrap lijkt aangepast in de breedte. De 

datering hiervan en de reden is onbekend, maar ligt 

vermoedelijk ruim voor de verbouwing in 1936. De 

twee balken die boven de trap uit de linker 

keldermuur steken zijn daar vermoedelijk in 1936 

letterlijk in gestoken. Zie de interpretatie bij 3.5.7 

Trapopgang en keldertoegang. 

De drie balken met het grenen vloerhout van 27 mm 

dik zijn bij de verbouwing in 1936 toegevoegd om de 

voormalige bedstee als trapopgang te kunnen 

gebruiken. De nieuw te plaatsen trap moest immers 

op een vloertje staan. Onder de voormalige bedstee 

was waarschijnlijk meer stahoogte vanaf de trap tot 

het keldervenster. De bedbodem lag immers hoger 

dan de woonkamervloer. 

Al deze elementen betreffen bouwfasen die 

gerelateerd zijn aan wijzigingen van het interieur van 

de woning. De kelder zelf lijkt, mede door de 

aansluiting op de funderingsmuren en de gebruikte 

stenen in beide, tot dezelfde oudere bouwfase te 

behoren. Vermoedelijk is dat de primaire bouwfase in 

de eerste helft van de 17e eeuw (XVIIA). 

Wat betreft de locatie van de kelder in het pand is van 

belang dat deze in de regel gebruikelijk de kleine 

keldertjes bij de West-Friese stolpen zijn gelegen 

onder bedsteden of kleine opkamers op een hoek of 

langs de kant van de woning10. Ook in dit pand is dit 

het geval, wat een indicatie is dat de huidige 

trapopgang boven de kelder, voor 1936 een bedstede, 

van oudsher altijd een bedstee is geweest. Dit 

gegeven is van belang voor de indeling van het 

interieur sinds de bouwtijd. (Datering XVIIA en 

aanpassingen in XXb 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Brandts Buys (1974), p.69, 8.3 

 

 

 
Afb. 36: Interieur van de kelder. 
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3.5.1.2 Koestal 
Bij binnenkomst staand op het ondereind van de 

koegang: achter de kopgevel van de staart, links de 

lange regel met 8 stallen en grup. Rechts de korte 

regel met 3 stallen en grup. Vervolgens rechts de 

houten wand langs dars en tasruimte met op de hoek 

naast de korte regel de schouw.  Op het boveneind 

van de koegang staat de muur met deur naar de 

keuken. Tussen de hoek van de tasruimte en de 

keukenwand is een nis met het wandje van 

douche/toilet. De lange regel ligt langs de 

achtergevel, de korte regel langs de voorgevel van de 

staart en is afgescheiden van de dars met een 

halfsteens muur welke een geheel vormt met de 

rechter zijkant van de schouw. 

Afwerkingen: 
De koegang zelf is strak en glad afgewerkt met 

cement of beton. In het midden ligt een loper, deze 

lijkt relatief modern op basis van het materiaal en het 

patroon langs de randen (XXB). Ter plaatse van de 

hoek van het vierkant is hier een naad met een 

bouwspoor. Hier stond tot 1936 een stukje muur en 

de deurstijlen onder het stalgebint, dat de 

afscheiding met de keuken vormde. In 1936 is de stal 

met de koegang in beton verlengd tot de rechter 

zijgevel. In 1948 is dit weer gedeeltelijk ongedaan 

gemaakt en de keukenmuur geplaatst. 

De beide gruppen zijn op de bodem voorzien van 

blauwbakken (blauw-grijze plavuizen, afmetingen 

215-230mm in het vierkant). De verlenging van de 

grup en koegang in 1936 is van beton. De grup 

randen zijn opgemetseld met gele baksteen. Er is 

geen bouwnaad die wijst op een verlenging van de 

stal waarbij de staart is ontstaan. Langs de grup is het 

metselwerk gecementeerd en zwart geschilderd met 

een rood-geel (geschilderde) geblokte rollaag. De 

vloer van de stallen is een baksteen vlijlaag, lokaal 

gerepareerd met beton. In de korte regel is de vloer 

van blauwbakken, zoals in de grup. Een drinkgoot 

langs de achtergevel ontbreekt, er zijn gietijzeren 

drinkbakjes in de stallen gemonteerd. Muur- en 

gebintstijlen met korbelen en stalschotten zijn blauw 

geschilderd met een rood accent op het balkrondje 

van de bovenste plank. Ook de muurstijlen van de 

korte regel en de kopgevel van de staart zijn blauw 

geschilderd. De muurstijlen van de kopgevel van de 

staart zijn mogelijk van hergebruikte balken. De 

rechter muurstijl heeft en duveljager profiel.  Op de 

korte regel zijn de stalschotten bevestigd aan stukken 

steigerpijp zodat het wegneembaar is. In de zomer 

was hier de zomerkeuken, en dus deel van de 

woning.  

De balken en het vloerhout van de zolder, alsmede de 

betimmering van de lagewand zijn onbehandeld. Het 

hout is verkleurd (patina) door inwerking van vocht 

en de dampen van mest et cetera. Een aantal 

tussenbalken is een keer vervangen, mogelijk in 1948 

of later, met ribben van 176x65mm. De twee 

tussenbalken die in de staart tevens de korte regel 

overspannen zijn in twee delen met een schuine 

liplas. Vanuit de tasruimte is zichtbaar dat een aantal 

balken die zijn opgelegd op de draagbalk van het 

vierkant met vulklossen op hoogte zijn gebracht. De 

draagbalk heeft een zeeg en is vermoedelijk 

doorgezakt doordat de zolder als opslag van oogst is 

gebruikt. Door het op hoogte brengen van de balken 

van de koestal is die zeeg uit de zolder gehaald. Het is 

niet bekend wanneer dit is gedaan. Mogelijk bij de 

vervanging van een aantal tussenbalken en het 

vloerhout . Tenslotte  lijken de vloerdelen op de 

stalgebinten niet bijzonder oud maar wel ouder dan 

de ribben. Het zijn, op een enkele plank na allemaal 

vrij smalle delen, mogelijk vuren. De vloerdelen en de 

ribben lijken daarom eerder in de twintigste eeuw te 

dateren. 

Opvallend is de gebintstijl met korbeel van het 

koestal gebint naast de keuken: deze stijl heeft een 

pengat dat hoger begint dan de korbeel, met daar 

een vierde toognagelgat dat op de rand van de balk 

zit. Dit geeft aan dat deze stijl mogelijk hergebruikt is 

op deze plek. 

De gevels zijn van binnen gepleisterd (grof) en gewit. 

Bij de korte regel is de pleisterlaag gladder en witter 

afgewerkt wegens de woonfunctie als zomerstal. Op 

de muur naast de schouw zit een zwart plankje, ten 

behoeve van de koffiemolen. 

De houten wand langs de tasruimte heeft naast de 

schouw een deur naar de dars, iets verder de 

hooideur naar de tasruimte en op het boveneind een 

bedstee. De deurtjes en het onderschot met luikje 

zijn wel bewaard maar vervangen door een enkele 

smallere deur (vermoedelijk rond 1984) met 

gegalvaniseerde plaatgehengen. De bedstee is nu in  
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Afb. 37: interieur van de koestal. 

gebruik als kast. De deur naar de dars is verhoogd van 

1,80m naar 2,00m met stukken van het wandbeschot 

boven deze deur. Het wandbeschot kent drie 

houtmaten. Vanaf de linker hoek over ca. 3 meter 

grenen delen van 15 tot 24cm breed, dan een groot 

deel tot de deur naar de dars met delen van 95mm 

breed met een duidelijke machineslag. Dit gedeelte is 

een vernieuwing uit 1984 (genoteerd op de hooizijde 

van de hooideur). Het laatste stuk tot boven de 

schouw heeft delen van 23-26cm breed met een 

enkele van 15,5cm. Dit lijken grenen kop-staart-delen 

te zijn en hoort met het gedeelte rond de bedstee 

waarschijnlijk tot dezelfde bouwfase. De kop-

staartdelen duiden op een mogelijke datering in de 

vroege 17e eeuw, mogelijk behorend bij de primaire 

bouwfase (XVIIA). Deze wand is blauw geschilderd. 

In de nis naar het toilet is in de houten wand van de 

tasruimte een kastdeur (kast tegen de bedstee). De 

draairichting is omgedraaid, aan de rechterzijde is in 

het beschot een behangsponning met 

behangselscharnieren die nu buiten gebruik zijn. Het 

staand beschot lijkt kop-staart-delen van 21-28 cm 

breed grenen met een enkele van ca. 15 cm.  Gezien 

de gelijkenis met de brede delen rond de bedstee en 

de schouw zou dit stuk ook tot diezelfde bouwfase 

(XVIIA) kunnen horen. Dit gedeelte is grijs 

geschilderd. 

Het gebint naast de keukenmuur is aan de stalzijde 

en onderzijde blauw geschilderd. De keuken zijde is 

okergeel, evenals de balken, het plafond en de 

betimmering van de lage wand. Onder het okergeel is 

een oudere bruin-rode (dodekop?) laag zichtbaar. 

Tegen de keukenzijde van de balk zijn resten staand 

beschot aanwezig in dezelfde kleur. De onderzijde 

van de zoldervloer is erg verkleurd, vermoedelijk 

door het vocht en de mest dampen van het vee.  

Hetzelfde patina zit ook op de balken, waardoor lijkt 

alsof dit even oud zou kunnen zijn. Langs de balken is 

hier wel een randje met de bruin-rode verf en het 

okergeel, de rest van de planken lijkt alleen een heel 

dunne laag vaal okergele verf te hebben. Op het 

beschot onder de lage wand is ook een derde kleur 

(blauw) zichtbaar, vermoedelijk tussen de bruin-rode 

en okergele laag. Hieruit blijkt de voormalige 

woonfunctie van dit stalgedeelte11. Ter hoogte van de 

keukendeur zijn kepen voor deurstijlen aanwezig. In 

een tweetal balken van de keuken zijn sporen van 

wandstijltjes aangetroffen. De keuken was ooit in drie 

kleine ruimtes verdeeld. De wandjes met stijl en 

regelwerk zijn verwijderd, waarbij de stijlen langs de 

plafondbalken zijn afgezaagd. De afgezaagde stijlen 

hebben geen verf op het zaagvlak. De okergele verf 

past bij de mode van de late 19e eeuw12 en lijkt ook 

op het geel dat is aangetroffen in de bedstee/kelder 

en op een aantal deuren dat op de schuurzolder is 

                                                           
11

 Volgens de eigenaar was de houten wand  (gedeeltelijk) 
wegneembaar. In de winter werd het verwijderd zodat 
men in de keuken de warmte van de koeien kon benutten. 
Vanaf 1936 is deze wand vermoedelijk grotendeels 
verwijderd wegens het verlengen van de stal tot de rechter 
zijgevel (interpretatie)  
12

 Brandts Buys (1974), p.368, 7.1 -  voor het interieur 
noemt hij afgezwakt geel, grijs en omber als laat 
negentiende-eeuwse tinten, in de periode daarvoor waren 
vaak groen, rood, bruin en blauw toegepast. 



40 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum Bouwhistorische opname en waardestelling, December 2018 

bewaard. Het okergeel in de oude keuken is wel 

sterker verweerd. Dit gegeven dateert het 

verwijderen van de wandjes na deze periode, zeer 

waarschijnlijk is dit in 1936 gebeurd, gelet op de 

streeplijn in de tekening bij de vergunning. Merk op 

dat met deze oude keuken tot de achtergevel de stal 

zeven stallen had met ruimte voor veertien koeien. 

Brandts Buys (1974) geeft diverse plattegronden 

weer waarbij stolpen zonder staart ook ongeveer dit 

aantal stalletjes hebben, maar dan loopt de keuken 

niet door tot de achtergevel. 

De stenen muur van de keuken is glad gepleisterd en 

geschilderd. De wand van het toilet is van geschilderd 

plaatmateriaal. 

 

 
Afb. 38: de oude deuropening tussen koegang en keuken. 

 

 

 

 
Afb. 39: Resten van afgezaagde wandstijlen in de oude keuken 
onder de balk die boven de grup zit. In de huidige keuken zijn 
die resten ook zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 
Afb. 40: Badkamer (links) en kast (rechts) tussen vierkant en 
keuken. 

 
Afb. 41: Badkamer. 
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Interpretatie koestal: 
Het huidige beeld13 is  dat in de stolpen de staarten, 

drinkgoten14, gemetselde grup-randen en de 

blauwbakken in de grup  in het algemeen een 

negentiende-eeuwse modernisering zijn. Het 

ontbreken van een bouwnaad in de grup-randen zou 

hieruit verklaard worden. De blauwbakken zijn vanaf 

ca. 1750 geïntroduceerd, maar raakten pas in de 19e 

eeuw echt in zwang. In de 17e eeuw zouden de randen 

van de grup nog niet van steen zijn maar van hout 

(het stalhout). Tevens zouden de koestalgebinten na 

ongeveer 100 jaar versleten zijn (door vocht en 

dampen van het vee) en zijn vervangen. In de 19e 

eeuw zouden ook de ijzeren doken voor bevestiging 

van de balken aan de draagbalk in het vierkant 

toegepast worden, daarvoor waren dit houten nagels. 

Bij die vervangingen zou dan de hartafstand van de 

gebinten aangepast worden op de steeds groter 

wordende koeien. Dit zou dan verklaren waarom de 

koestalgebinten en de tussenbalken, niet in lijn liggen 

met de zijgevel van de dars. 

De gele stenen van de grup lijken wel op die van de 

huiskelder en de fundering van de buitengevels, maar 

dat geeft nog geen uitsluitsel over de datering van de 

grup in zijn huidige vorm. 

Toch zijn er argumenten aan te voeren tegen dit 
algemene beeld: 

                                                           
13

 Via mededeling van Duijn, D.M., december 2018 
14

 Brandts Buys (1974), p.235, 4.1 – hier wordt ook 
aangegeven dat de drinkgoot een latere modernisering is, 
maar niet wanneer dat in zwang raakte. 

Het groeien van de stalvakken en het ongeveer elke 

eeuw vervangen van de koestalgebinten betekent een 

ingrijpende verbouwing. De poeren van de 

gebintstijlen moeten verplaatst worden, het hele dak 

dat op de gebinten rust moet opgevangen worden en 

op de draagbalk van het vierkant zouden dan sporen 

van oudere balkposities aanwezig moeten zijn. Die 

sporen zijn er niet. 

De plaats van de zomerkamer in de korte regel in de 

staart naast de schouw kan een indicatie zijn dat de 

staart al zeer lang, mogelijk vanaf de bouwtijd, 

onderdeel is van deze boerderij. In de literatuur wordt 

niet vermeld wanneer de zomerkamer zijn ontstaan 

heeft gekregen. Het is mogelijk een gebruik dat al een 

zeer lange historie kent. 

Doordat de fundering van de achtergevel onder het 

maaiveld is verborgen, is hier niet zichtbaar of er een 

bouwnaad aanwezig is die duidt op een latere 

toevoeging van de staart. De cement-afwerking van 

de koegang heeft eenzelfde gevolg: een bouwnaad 

hierin is onzichtbaar. 

De staart is vrij beperkt. Het gaat om maar twee 

stalvakken in de lange regel, dus vier koeien, 

gerekend vanaf de wand van de schouw. De zijgevel 

van de dars doortrekkend komt dit in de koestand 

zeer ongelukkig uit. Dit maakt het niet aannemelijk 

dat de staart er in de bouwtijd niet was. Er was dus 

minimaal een korte staart, ongeveer de helft van de 

huidige. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat deze staart 

later verlengd is om twee koeien extra te huisvesten. 

De gebintstijl van het koestalgebint naast de keuken 

is een hergebruikte gebintstijl. De vraag is wat dan 

gebeurd is: is de gebintstijl vervangen met hergebruik 

van de dekbalk en het korbeel, of is het gehele gebint 

vernieuwd en toevallig op deze plek (als enige in de 

stal) een oudere gebintstijl hergebruikt? Merk op dat 

dit gebint de balklaag van de keuken draagt, waarvan 

in ieder geval één zware balk met een ijzeren dook 

aan dit gebint is bevestigd. Bovendien was het andere 

eind van deze zware balken met korbelen aan de 

wandstijlen van de (tot 1936) houten zijgevel 

bevestigd. 

In de zestiende en zeventiende eeuw was de koe in de 

Nederlanden een niet te onderschatten factor in de 

economie. De hoeveelheid rundvee was destijds zeer 

groot en Nederlandse koeien waren  een export 

artikel. In de 18e eeuw kwam een terugval door 

uitbraken van runderpest (1713, 1741-1756 en 1768-

1786) die de rundveestapel zeer sterk reduceerde. Pas 

aan het eind van de 18e eeuw heeft de veestapel zich 

wat hersteld15. In de 19e eeuw wordt de Nederlandse 

economie ook weer sterker. Hieruit kan afgeleid 

worden dat de 18e eeuw periodes kende waarin 

uitbreiding van een koestal mogelijk niet voor de 

hand ligt. Uit de oudste kadastrale minuut  blijkt dat 

de stolp in 1823 al een staart had. 

In de bouwtijd was rundveeteelt een aantrekkelijke 

bedrijfsvorm. In de achttiende eeuw met de uitbraken 

van de runderpest zal dat minder aantrekkelijk 

                                                           
15

 Bakels, Jet (2002), p.503-504 
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geweest zijn. Een grotere focus op fruit- en 

akkerbouw ligt dan voor de hand. Tegen het eind van 

de 18e en begin 19e eeuw maakte de veeteelt weer 

een opleving door, waarbij de focus dus weer wat 

sterker op dat deel van de bedrijfsvoering kon liggen. 

Kortom, zowel in de 17e eeuw als in de 19e eeuw kan 

een relatief grote stal  met staart verklaard worden. 

Op basis van bovenstaande wordt de aanname 

gedaan dat: 

 Het beschot rond het vierkant met de brede 

grenen kopstaartdelen bij de kast, bedstee en 

schouw, inclusief de deuren en schouw 

vermoedelijk dateren uit de bouwtijd (XVIIA); 

 Er geen bouwsporen zijn die duiden op 

vergroting van de breedte van de stalvakken, 

waardoor de balklaag uit de pas is gaan 

lopen met de stal zonder korte regel (= 

staart); 

 De staart in zijn huidige omvang 

waarschijnlijk al in de bouwtijd aanwezig 

geweest zou kunnen zijn (XVIIA) Dit betekent 

vanaf de bouwtijd tot 1936 een stal voor 

veertien koeien en op de korte regel vier tot 

zes stuks jongvee; 

 De stalgebinten mogelijk jonger zijn 

(aanname mogelijk eind 18e - midden 19e 

eeuw, dus XVIIId - XIXm). De dekbalk van het 

stalgebint naast de keuken kan wel  ouder 

zijn; 

 De gemetselde randen van de grup met de 

blauwbakken ergens tussen 1775 en midden 

19e eeuw kunnen zijn gerealiseerd dus XVIIId - 

XIXm). 

Vast staat dat: 

 De koegang  voor 1936 met beton glad 

gemaakt is tot de scheiding met de keuken 

(het verloop van de naad in het beton aldaar 

wijst erop dat die scheidingswand er toen nog 

was); 

 De stal is in 1936 verlengd tot de rechter 

zijgevel. Daarbij is een tussenwandje in de 

oude keuken  en tussen keuken en koegang 

verwijderd, de koestand, koegang en grup in 

beton verlengd; 

 In 1948 de achtergevel opnieuw opgemetseld 

is met gebruik van de afkomende stenen. De 

drinkgoot is verwijderd en gietijzeren 

drinkbakken met waterleiding zijn geplaatst. 

De keuken kreeg zijn huidige vorm, waarbij de 

scheidingsmuur is gemetseld en de stal weer 

een paar vakken is ingekort; 

 Mogelijk is rond tussen 1948-1975 de ribben 

geplaatst en het vloerhout van de 

koestalzolder vervangen. 

3.5.1.3 Badkamer 
Deze ruimte is ontstaan door verbouwing van een 

kast. De deurwand hiervan is verwijderd, een nieuwe 

wand met deur geplaatst richting koegang16. De 

binnenwanden zijn afgewerkt met hardboard met 

                                                           
16

 Op basis van mededelingen door de eigenaar en de 
tekening bij de vergunning van de verbouwing in 1936.  

tegelmotief, blauw met witte voegjes, tot een hoogte 

van ca. 1,80m. Daarboven zit geel geschilderd 

hardboard. Het plafond is afgewerkt met gewit 

zachtboard. Op de vloer liggen tegeltjes, geel 

gemêleerd met een rand van zwarte tegeltjes met 

een opstaand randje langs de wanden. Er is een toilet 

met porseleinen stortbak alsmede een wastafel en 

douche. Vermoedelijk dateert dit geheel rond XXc 

(1950/1960, de verbouwing van de keuken in 1948 

kan een goede aanleiding zijn geweest). (Datering 

XXc) 

3.5.1.4 Keuken 
De keuken in de huidige toestand dateert van 1948. 

Bij de verbouwing in 1936 was de lange regel 

verlengd tot tegen de zijgevel. Er is een keukenblok 

met granito aanrechtblad tegen de achtergevel 

geplaatst. Tegen de linker keukenmuur met sprong is 

een schouwkapje (met ventilator) getimmerd boven 

het gasstel op de koelkast. Het schouwkapje lijkt van 

houtplaat, op een “boezembalk” met “bordenrand” 

van plankjes. Onder het kapje een valletje met 

gedrukt bloemmotief, afgezet met bandjes van kant. 

Daarnaast in de hoek van de sprong het 

schoorsteenkanaal van stenen kanaalelementen met 

een gaskachel. Rond de aansluiting van het 

rookkanaal is een plaat vuurvast materiaal bevestigd. 

Dit rookkanaal is ergens na 1948 toegevoegd. De 

kachel staat sinds 1948 op deze plek, maar het 

rookkanaal boven de zolder was een horizontaal van 

baksteen gemetseld kanaal dat aansloot op de 

schoorsteen van de woonkamer. (De vorm van het 

rookkanaal tussen kachel en zolder op dat moment is 
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onbekend.) Dit gaf echter problemen met condens in 

het rookkanaal, dat als zwart water door de 

zolderplanken lekte. In eerste instantie is gepoogd dit 

op te lossen door een metalen kachelpijp onder het 

plafond aan te leggen en deze meer richting de 

woonkamer door het plafond aan te sluiten op het 

liggende rookkanaal. Dit gaf onvoldoende resultaat. 

Vervolgens is het liggende gemetselde rookkanaal 

verwijderd en vervangen door een hellend gemetseld 

rookkanaal, dat op een hoger punt aansluit op de 

schoorsteen van de woonkamer. Ook dit voldeed 

niet, waarop deze weer is verwijderd en het huidige 

rookkanaal is geplaatst, met een eigen doorvoer door 

het dak. Sporen van deze varianten zijn nog 

zichtbaar: de gaten voor de metalen kachelpijp in de 

keukenmuur en zoldervloer die zijn gedicht, de 

oplegging van de schuin gestelde balken voor het 

schuine rookkanaal is nog zichtbaar in de 

schoorsteen. 

Boven het aanrecht zijn de wanden voorzien van een 

betegelde plint, daarboven gepleisterd en 

geschilderd. Het venster, met twee draairamen en 

een vast raam in het midden, is voorzien van een 

eenvoudige vensterbank en rondom afgetimmerd 

met latten zonder profilering. Rechts naast de hoek 

van het aanrecht is een zware muurstijl zichtbaar, 

welke onder het zware wurmt17 staat. 

                                                           
17

 Deze balk heeft  de functie van wurmt omdat de 
daksporen er op staan maar is feitelijk de dekbalk van een 
(half) dekbalkgebint waarvan het korbeel is verwijderd en 
de stijl iets naar binnen geplaatst. 

Vanaf deze muurstijl is de rechter buitengevel van 

binnen afgetimmerd met een voorzetwand van 

hardboard op stijl en regelwerk, zodat een 

geventileerde spouw is gecreëerd. De bovenste helft 

van deze wand is geschilderd met een hoogglans verf, 

daaronder behang met op de overgang een halfronde 

lat. Het dubbele venster in deze gevel is rondom 

afgetimmerd met eenvoudig lijstwerk. Slechts de 

belegstukken tegen de ramen hebben een duveljager 

profieltje. De bovenramen zijn klapramen met 

structuurglas. Er is een eenvoudige houten 

vensterbank zonder profilering. 

De linker keukenmuur, met deur naar de koegang, is 

glad gepleisterd en op dezelfde manier afgewerkt 

met verf, behang en halfronde lat. Het deurkozijn is 

afgewerkt met een gladde lijst (lat). De deur is een 

paneeldeur in jaren ’30 stijl: drie vlakke panelen en 

het bovenste vak voorzien van glas met 2 verticale 

roeden. De deurkruk is eveneens de bekende met 

vernikkelde delen en een zwart handvat. Dit model 

deur met dit hang en sluitwerk is eveneens toegepast 

in de hal en woonkamer. 

De hal-wand bestaat uit stijl en regelwerk met staand 

beschot. Rechts de deur (gelijk aan bovengenoemde) 

naar de hal. Dit deurkozijn is ook met vlakke lijsten 

afgetimmerd, maar bij de plint zijn de houten neuten 

nog aanwezig zoals ook in de woonkamer is 

toegepast. Dit geeft aan dat bij de verbouwing in 

1936 rond deze deur vergelijkbare geprofileerde 

lijsten met deze neuten zijn toegepast. Deze lijsten 

zijn in de keuken verwijderd, omdat ze te breed 

waren en de linker lijst dan in de weg zat voor het 

bouwen van de kast links van de deur. Deze dubbele 

kast heeft stenen wandjes die zijn afgewerkt zoals de 

stenen keukenmuur. De kast heeft twee deuren van 

het zelfde type en afwerking als de keukendeuren, 

maar met vier vlakke panelen. De kast is als legkast 

ingericht. Aan de binnenzijde is de hal-wand met 

staand beschot zichtbaar, met daarin een dubbele 

deur die voorheen de keuken in opende.  Ze zijn 

samen 1 meter breed en vanaf de plint ca. 1,80m 

hoog18 als vlakke klampdeuren. Beide deuren hebben 

op de bovenhoek een metalen schuifje (grendeltje). 

Vermoedelijk behoort dit wandje daarmee tot de 

oorspronkelijke indeling tot 1936 en zou dan op basis 

van de hoogte van de bedsteedeuren achttiende tot 

negentiende-eeuws kunnen zijn19, hoewel begin 17e 

eeuw niet uit te sluiten is. De oude balklaag (in de 

woonkamer verwijderd) doet vermoeden dat de 

positie van deze wand van oorsprong eerder de 

kamerwand kan zijn geweest. De middelste twee 

                                                           
18

 Volgens de eigenaar was de huidige hal voor de 
verbouwing een bedstee met doorgang tussen kamer en 
keuken. 
19

 Brandts Buys (1974), p. 368, 7.2 noemt dit negentiende-
eeuws, Agriwiki geeft aan dat in de achttiende eeuw de 
bedsteedeuren al tot de vloer reikten. 
Daar staat tegenover dat er een aantal poldermolens in 
Noord-Holland is  met bouwjaar rond 1630, met 
bedsteedeuren vanaf de vloer en spiegelklampen met een 
enkele spiegel. Polderbesturen, staan er niet om bekend 
snel modeveranderingen in het interieur door te voeren 
wegens de kosten. Dit maakt het aannemelijk dat die 
bedsteedeuren mogelijk uit die bouwtijd dus XVIIA 
stammen. Wat wel gebeurde was het kleurgebruik af en 
toe aanpassen op de heersende mode. 
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plafondbalken liggen dan ongeveer in het midden van 

de kamer, waartussen dan een kamerraam zou 

kunnen zitten. 

Vloer: 
Deze is van beton en bedekt met een vaste 

vloerbedekking.  

Plafondafwerking: 
Tussen de plafondbalken, en vanaf het venster in de 

achtergevel tot de onderzijde van het zware wurmt, 

is het plafond afgewerkt met hardboard. Langs de 

zijwanden is een strook met vakjes en vlakke lijstjes, 

welke langs de buitengevel iets smaller is wegens de 

voorzetwand. De zware plafondbalken zijn 

gedeeltelijk zichtbaar, de tussenbalken zijn 

verborgen. De zware balken hebben aan het eind bij 

de buitengevel aan de onderzijde een plaatje hout of 

hardboard dat een stukje in de balk is ingelaten 

(afb.44). Het lijkt dat hiermee de verbinding van een 

verwijderd korbeel is weggewerkt. De onderzijde van 

de balk tussen schoorsteen en schouwkapje vertoont 

sporen van afgezaagde wandstijlen (ook zichtbaar in 

de stalzijde van deze balk). Het plafond en de balken 

zijn geschilderd in een hoogglans verf. 

Interpretatie keuken: 
De balklaag van het plafond dateert van voor de 

verbouwing in 1936. Sporen van wandstijlen in enkele 

balken duiden op de aanwezigheid van 

scheidingswandjes, welke op een gegeven moment 

zijn verwijderd (late 19e eeuw, zie betreffende alinea 

bij 3.5.2 Koestal). De functie van deze vertrekjes is 

onbekend, maar moet gezocht worden in die van 

kasten, spoelkeukentje, bedstede(n) en mogelijk een 

halletje bij een voordeur in de zijgevel. Er zijn helaas 

geen historische foto’s van voor 1936 van de rechter 

zijgevel. De verbouwing in 1936 heeft heel veel 

bouwsporen van voor die tijd verloren doen gaan. 

Informatie over vensters en mogelijk een deur in de 

zijgevel bij de keuken tot 1936 ontbreekt daardoor.  

De tekening bij de bouwaanvraag toont een 

streeplijntje tussen kamer- en keukendeur, wat duidt 

op een wandje van de bedstee dat is verwijderd ten 

behoeve van de hal met voordeur. Ook in de 

kamerwand is een streeplijntje zichtbaar tussen 

schouw en kamerdeur, wat erop duidt dat de wand 

hier is aangepast om de kastdeur toe te voegen. 

Achter die wand is een grote kast met dubbele deur 

aan de keukenzijde getekend. Mogelijk was dit een 

bedstee die kast is geworden. Deze kast werd na 1948 

de badkamer. Achter de huidige wand tussen keuken 

en hal zat tot 1936  een bedstee en doorgang naar de 

woonkamer. 

In 1936 verviel de bedstede en werd dit de huidige hal 

met de voordeur. Tegen de bedsteedeuren werd een 

aanrecht geplaatst, dat in 1948 is vervangen door de 

dubbele kast. De vraag is waar de stookplaats van de 

keuken heeft gezeten? Keuken betekent immers ook 

dat er gekookt kan worden. 

Het is denkbaar dat in de late 18e – tot midden 19e 

eeuw de indeling van de keuken en woonkamer 

gewijzigd is waarbij de bedstee met daarnaast de 

doorgang keuken-woonkamer (nu de hal bij de 

voordeur) en de grote kast (nu WC/douche)  is 

ontstaan vanuit een ondiepere kast (de 

bedsteedeuren zijn vlak met het wandbeschot, zonder 

spiegelklampen aan de zichtzijde). De vraag is dan: 

waar zaten de stookplaatsen van de keuken en de 

woonkamer? In de (latere) 19e eeuw werd het koken 

op petroleumstellen gebruikelijk. Een schouw om te 

koken kan dan vervallen. Verwarming van de keuken 

in de winter kwam immers voor een flink deel van het 

vee in de stal. Mogelijk heeft eerder een (dubbele) 

schouw in de scheidingswand tussen woonkamer en 

keuken gezeten, die in de 19e eeuw is gewijzigd in een 

enkele (alleen woonkamerzijde) of zelfs geheel 

verwijderd en vervangen door een schouw in de hoek 

van de woonkamer waarbij een bedstee in de 

hooiberg buiten gebruik is geraakt. Dit verklaard dan 

mede de behangselscharnieren bij de kastdeur in de 

koegang (destijds de keuken). 

(Datering XXm na eerdere verbouwing in 1936 en 

met delen van wanden uit XVIIId-XIXm)  
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Afb. 42: Keuken achtergevel en rechter zijgevel. 

 

 

 
Afb. 43: Keukenwand naar de hal en linker muur. 

 
Afb. 44: keuken plafondbalk met spoor van wandstijl in de 
cirkel en plankje ter plaatse van voormailg korbeel in de 
rechthoek. Dit is dezelfde balk als in afb. 39. De balk onder in 
de foto is de bintbalk die ook wurmt is en op een zware 
wandstijl staat. 

 

 
Afb. 45: de kast-of bedsteedeuren in de achterwand van de 
keukenkast. Achter dit wandje zit de hal. Links in beeld de 
scheidingswand in de keukenkast. 
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3.5.1.5 Entree/hal 
Het wandje tussen keuken en hal: rond de 

keukendeur is het stijl- en regelwerk gedeeltelijk 

zichtbaar, alsmede over de gehele lengte de regel op 

de vloer. Hier is een plintje tegenaan gespijkerd. 

Boven het deurkalf is het vak afgewerkt met 

hardboard of triplex. Deurstijlen zijn afgewerkt met 

duveljager profielen, het kalf heeft een ojief. De 

duveljagers duiden op een datering vanaf XVIIIc/d 

(omstreeks 1775) hoewel deze profielen nog lang in 

gebruik zijn gebleven. De hoge bedsteedeuren wijzen 

op de achttiende en negentiende eeuw (XVIII - XIX). 

Vanaf de deurstijl tot de voordeur is het wandje 

afgetimmerd met triplex vanaf de vloer tot ongeveer 

halve hoogte en afgezet met een rechthoekige lat. 

Naast de voordeur is een luikje met daarachter de 

gasmeter. Dit luikje is aan de halzijde voorzien van 

een laagje triplex, waarvan de toplaag scheurtjes 

vertoont. Soortgelijke scheurtjes zijn lokaal ook in de 

rest van de onderste helft van de wand aangetroffen. 

De bovenste helft is mogelijk van hardboard want dat 

is nog egaal glad. Triplex en hardboard op latten 

tegen het achterliggende wandbeschot, waardoor de 

bedsteedeuren in deze wand niet zichtbaar zijn (wel 

vanuit de kast in de keuken). Bij het genoemde luikje 

is het wandbeschot een beetje zichtbaar en aan de 

gangzijde blauw geschilderd. Onder de horizontale lat 

is het triplex met een structuurverf geschilderd, 

daarboven met een gladde hoogglans verf. 

De wand tussen hal en woonkamer is op gelijke wijze 

als bovenstaande afgewerkt, met dit verschil dat het 

stijl en regelwerk van de wand geheel achter de 

betimmering is gehouden. Rond de kamerdeur is het 

kozijn met vlakke lijsten afgewerkt over het 

plaatmateriaal. Hier zijn geen randprofileringen van 

het kozijn (deurstijlen en kalf) aangetroffen. 

Tussen deze wanden is de hal ca. 108 cm breed en 

van de voordeur tot het andere wandje 310 cm diep. 

Tussen keuken- en kamerdeur bestaat het halwandje 

uit verticaal beschot op daarachter gelegen stijl en 

regelwerk. De delen zijn 20-25 cm breed 

overeenkomend met het beschot van de wand tussen 

hal en keuken en daardoor vermoedelijk uit dezelfde 

periode (XIX). De onderste helft is wederom met 

hardboard of triplex bedekt, afgewerkt met een 

zelfde lijstje als de andere twee wanden en 

geschilderd met dezelfde structuurverf. 

De voordeur (1936) met vast bovenlicht heeft een 

asymmetrische horizontale verdeling van panelen: 

aan de slot zijde een breder paneel, verticaal 

verdeeld in een lang onderpaneel met daarboven een 

raam met 3 ruitjes boven elkaar. Aan de 

scharnierzijde een smaller paneel, verticaal verdeeld 

in een iets korter onder paneel, daarboven 2 panelen 

waarvan de onderste een draairaampje is. Het glas in 

deur en bovenlicht is structuurglas. De onderzijde van 

de deur is versterkt met raamhoeken en een 

gespijkerd klampje aan de scharnier zijde. Tussen 

onderpaneel en draairaampje is een brievenbus 

gemonteerd. 

 

Plafondafwerking: 
Het plafond is geheel glad afgewerkt met hardboard, 

in hoogglans geschilderd. De balklaag is hierdoor uit 

het zicht. 

Vloer: 
De vloer in de hal is van beton en dateert uit de tijd 

dat de badkamer is gemaakt (XXc). Hierop ligt 

vloerbedekking. 

  

 
Afb.46: Hal met luikje voor de gasmeter naast de 
voordeur. Het wandbeschot is blauw, de binnenzijde 
van de voormalige bedstee en/of kast. 
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3.5.6 Woonkamer 
De woonkamer heeft een schouw met gashaard in de 

hoek van de halwand en binnenwand (tegen het 

vierkant). Tussen de haard en de kamerdeur zit in de 

halwand een kastdeur. Het deurkozijn is afgetimmerd 

met een geprofileerde lijst welke op de vloer eindigt 

op houten neuten. Neuten en plint zijn grijs 

geschilderd. De buitenmuur met de beide vensters is 

aan de binnenzijde vermoedelijk afgetimmerd met 

staande grenen delen op stijl en regelwerk zoals ook 

zichtbaar in de trapopgang. Dit beschot is mogelijk 

hergebruikt tijdens de verbouwing in 1936. De 

binnenwand is van hout met staande delen (zichtbaar 

vanuit de tasruimte). De rechter binnenwand met 

links de deur naar de trap en slaapkamer 1, rechts de 

deur naar slaapkamer 2, is eveneens van hout met 

staand beschot. Dit is zichtbaar vanuit de trapopgang 

en de kelder, waar ook zichtbaar is dat deze wand 

hier een stel bedsteedeuren heeft die met de 

kamerzijde naar de kelder gemonteerd zijn. De vlakke 

zijde is nu de kamerzijde, waarmee de kamerwand 

vlakker is gemaakt. De bedsteedeuren zijn vanaf de 

vloer circa 1,9m hoge klampdeuren met 

spiegelklampen en één vlakke spiegel. Op een deur 

heeft een deknaald gezeten. De klampen en 

spiegelklampen hebben een fors hol-bol-profiel. Het 

geheel lijkt daardoor negentiende-eeuws. (Een 

vergelijkbaar stel bedsteedeuren ligt op de 

schuurzolder!) Vanuit de kelder is eveneens te zien 

dat deze kamerwand tegen een zware plafondbalk 

(gebintbalk) staat. Deze balk ligt op het eind van de 

draagbalk tegen de vierkantstijl. Dit gegeven, en de 

positie van de kelder geven aan dat deze wand hier 

zijn oorspronkelijke positie in de woning heeft.  Wel is 

er aan het wandbeschot veel getimmerd. Er is eiken 

wagenschot, enkele tussengevoegde grenen delen, 

onderaan ligt een geprofileerde en geschilderde balk 

aan de kelderzijde tegen de wand. 

Beide deuren in deze wand zijn omlijst met dezelfde 

profielen als de deur naar de hal, met dit verschil dat 

de houten neuten iets smaller en hoger zijn. 

De drie kamerdeuren zijn van vorm en hang- en 

sluitwerk gelijk aan die van de keuken. De 

sponningen van de deuropeningen laten de opbouw 

met stijlen en beschot zien, alsmede de resten van de 

oude kanieren van de vroegere deuren. Er blijkt 

verschil in wandopbouw tussen de halwand en de 

wand bij de trap: de deurstijlen van de halwand zijn 

zwaarder gedimensioneerd. Die van de deur naar de 

slaapkamer toont  restanten van sponningen voor 

deurklampen. Deze deuren waren klampdeuren met 

drie klampen. In de halwand is dit spoor niet 

aanwezig. 

De kast naast de schouw heeft een klampdeur met 

drie klampen. De bovenste en onderste klampen zijn 

smaller dan de sponning in de deurstijlen. De 

middelste klamp heeft aan de scharnierzijde een 

bijna halfronde afdruk. Dit lijkt zeer sterk op het 

cirkelvormige slijtspoor dat een wervel achterlaat! 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze deur is 

hergebruikt nadat een strook is afgezaagd net langs 

de wervel. De kast is ca. 43 cm diep en van binnen ca. 

99 cm breed, ingericht als legkast. Boven in de kast 

hangt de koperen gasleiding vanuit de hal naar de 

gashaard in de kamer. De binnenwanden van de kast 

zijn van staand beschot vergelijkbaar met dat van de 

hal, het stijl en regelwerk zit aan de zijde van de 

douche. De kast is van binnen afgedekt met houten 

delen, waarboven een loze ruimte tot het plafond. 

Het geheel is in een soort oud-roze geschilderd, met 

daaronder een okergeel of groenachtige kleur 

zichtbaar in enkele zeer kleine beschadigingen. 

Het venster in de buitenmuur is afgewerkt zoals in de 

keuken, de bovenramen zijn vast. 

Wandafwerking: 
Alle wanden zijn afgewerkt met behang op linnen 

bespanning. Er is duidelijk maar een enkele laag 

behang, de structuur van het linnen is door het 

behang zichtbaar. Alleen de bespanning van de wand 

naast de trapopgang lijkt op latten te zijn 

aangebracht. Daar is de achterliggende wand niet 

voelbaar. Bij de overige drie kamerwanden is dat wel 

het geval. 

Vloer: 
De houten vloer is bedekt met vaste vloerbedekking. 

De vloerconstructie is slechts zichtbaar in de kelder: 

balken parallel aan de buitengevel met daarop zware 

grenen vloerdelen (37-40mm dik) haaks op de 

buitengevel. Eventuele kleurige afwerking van de 

vloer is niet zichtbaar. 

Plafondafwerking: 
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Het plafond is tussen de balken afgetimmerd met 

hardboard, het geheel is met hoogglans verf 

geschilderd. De balken zijn ribben van 197x75mm die 

vermoedelijk in 1936 zijn geplaatst ter vervanging van 

twee bredere balken (lichtere tussenbalken 

ontbreken hier).  Een van de verwijderde balken lag 

ter plaatse van de huidige schouw. Opmerkelijk is dat 

hierboven op de zoldervloer de schoorsteen staat, op 

twee balken die vermoedelijk oude wandstijlen van 

de gebinten in het uitgebouwde vooreind zijn 

geweest. Sporen van lipverbindingen hierin wijzen op 

die functie. Deze twee hergebruikte balken, alsmede 

de vernieuwde plafondbalken en de vloerdelen 

daarop, doen vermoeden dat in 1936 ook de 

schoorsteen opnieuw gemetseld zou kunnen zijn.  

De schouw is zeer eenvoudig van vorm, met 

penanten en bovenrand met daarop een 

overstekende plaat van donkergrijs wit geaderd 

marmer. Er is geen enkele profilering in aangebracht. 

Vanuit de tasruimte is via een gat van een vroegere 

plafondbalk zichtbaar dat het schuine wandje van de 

schouw aan de achterzijde in een gele kleur is 

geschilderd, wat wijst op hergebruikte 

wandbetimmering. Hiermee lijkt de schouw in deze 

vorm geheel uit 1936 te dateren. Hetzelfde geel zit 

namelijk ook op het plafond, zichtbaar via datzelfde 

gat. 

Vanuit de tasruimte is te zien dat het staand beschot 

van de binnenwand en het stijl en regelwerk eens 

veranderd is. Een vak van circa 2 meter breed is 

beschoten met eiken wagenschot delen van 10-12 cm 

breed met een ojief profieltje aan de zijde van de 

hooiberg. Dit duidt op hergebruik. Ook een wandstijl 

is hergebruikt hout: het is een gebintstijl met korbeel 

verbinding. De afmetingen lijken te passen bij de 

gebinten  van de koestal, alleen is deze stijl zonder 

sporen van (blauwe) verf. De positie van dit circa 2 

meter brede stuk past niet symmetrisch met de 

plafondbalken en zit gedeeltelijk achter de wand van 

de hal. De vraag die opkomt is echter wel: kan dit een 

oude schouw locatie geweest zijn of een bedstede? 

Interpretatie woonkamer: 
De linker binnenwand naast de hal dateert 

vermoedelijk uit de late 18e tot midden 19e eeuw, 

mogelijk als onderdeel van een interne verbouwing 

waarbij de stookplaatsen van plaats zijn veranderd.  

Merk op dat met deze wand op deze plaats de 

originele plafondbalken (gebintbalken!) niet 

symmetrisch in de woonkamer lagen! Met de huidige 

balklaag is dat wel het geval. 

De binnenwand tegen de hooiberg heeft sporen van 

een verandering achter de huidige schouw, waarbij 

een deel van het beschot is vervangen door eiken 

wagenschot. Mogelijk heeft hier eerder een bedstede 

gezeten of een schouw gestaan. De huidige 

kamerwand zit ongeveer op het midden hiervan. In de 

bovenzijde van de draagbalk is een keep van een 

balkoplegging, maar daarnaast een schuine keep van 

een balkoplegging. Deze zit ongeveer halverwege 

tussen de aanzet van de huidige schouw en de 

voormalige wand van de keuken bedstee/kast 

(huidige badkamer).De vraag is of hier mogelijk sinds 

XVIIId-XIXm  een hoekschouw heeft gezeten? 

Bij de West-Friese stolp is het van oudsher 

gebruikelijk dat de schouw in een tussenwand tussen 

twee achter elkaar gelegen vertrekken (de keuken en 

de woonkamer) was opgenomen. Mogelijk is dat hier 

bij de primaire bouwfase ook het geval geweest en is 

dit in ieder geval in de 18e of 19e eeuw veranderd, 

waarbij onder andere de bedstee is ontstaan tussen 

keuken en woonkamer (de huidige hal). De 

kastenwand tussen beide slaapkamers en het 

streeplijntje op de tekening bij de vergunning (zie 

interpretatie van de keuken) maakt aannemelijk dat 

deze in 1936 is gemaakt. 

De rechter binnenwand naast de trapopgang heeft 

zijn oorspronkelijke positie sinds de primaire 

bouwfase behouden. In de loop der tijd is er veel aan 

vertimmerd en in de 18e of 19e eeuw zijn vermoedelijk 

de bedsteedeuren veranderd tot de huidige hoge 

deuren tot de vloer. De linker deur, naar de trap en 

slaapkamer 1 gaf toegang tot een kast of opkamertje 

naast de bedstee en boven de kelder. De huidige vloer 

op hergebruikte balken binnen de trapopgang dateert 

van 1936 en ligt voor het keldervenster. Het ligt voor 

de hand aan te nemen dat de verhoogde bodem van 

de bedstede voorheen doorliep tot de buitengevel, 

zodat de maximale kelderhoogte beschikbaar was. 

Datering: XXb (1936) met delen van wanden uit 

XVIIId-XIXm (halzijde, bedsteedeuren) en XVIIA 

(trapzijde: positie en eiken beschot). 
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Afb. 47: Woonkamer binnenwanden. 

 

  

 
Afb. 48: Woonkamer buitenwand, details van deurafwerking 
rond de haldeur en detail van de middelste klamp in de 
kamerkast (spoor van wervel, dus versmalde deur). 

 
Afb. 49: Detail van de deur naar Slaapkamer  met de 
wandopbouw: rechts de lijst rond de deuropening, het beschot 
en links de deurstijl met de sponning voor de huidige deur en 
nog zichtbaar de sponning voor de klamp. Er zijn 3 van deze 
sporen in deze deuropening. Hier zat dus een klampdeur met 3 
klampen zonder spiegelklampen. 

 
Afb. 50: Detail van de deur naar de hal: een zwaardere deurstijl 
met sponning, het beschot en de lijst. Een wand uit een latere 
periode? XVIIId of daarna? 
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3.5.1.7 Trapopgang en keldertoegang 
De trapopgang is tevens doorgang naar slaapkamer 1. 

De trap is een eenvoudige steektrap met rechte 

trapbomen, treden en stootborden. Onder de treden 

zit een wellat waartegen de stootborden van 

achteren gespijkerd zijn. De stoorborden blijken van 

hergebruikt  hout gemaakt te zijn. Er zit gele verf op 

in een vreemd blokpatroon, dat doet denken aan 

vloerdelen van een zolder, dat tussen de balken 

geschilderd is. Vergelijkbare planken met dezelfde 

verf is ook hergebruikt als wandbeschot boven de 

kelderdeur.  Op de rechter trapboom is van triplex 

een aftimmering gemaakt tot het plafond en de 

kamerwand. Tussen kamerwand en trapboom is nog 

ruimte. Het beschot van de kamerwand is aan de 

binnenkant (trap zijde, boven de deur) vrij grof 

ongeschaafd. 

De linker trapboom staat tegen het beschot van de 

wand van slaapkamer 1. In de kelder en boven de 

trap door sporen van vroegere wandregels in de verf 

is zichtbaar dat deze wand van hergebruikt 

wandbeschot is gemaakt. Tussen het beschot van 

beide wanden is de trapopgang 91 cm breed. Voor 

een bedstee is dit vrij smal. Dit alles geeft de indruk 

dat deze wand mogelijk niet op zijn oorspronkelijke 

plaats staat, wat door de tekening bij de 

bouwvergunning van 1936 ook wordt bevestigd. 

De deur naar slaapkamer 1 is een klampdeur met 

spiegelklampen. Er is slechts één groot paneel of 

spiegel, de klampen hebben een vrij grof profieltje 

vergelijkbaar met dat van de bedsteedeuren in de 

kelder en op de schuurzolder. Het zou kunnen dat 

deze deur voor 1936 een van de deuren van de 

woonkamerwand is geweest, en gezien de 

draairichting vermoedelijk die van de deur naar 

slaapkamer 2. 

De kelderzijde van de kamerwand, met de 

omgedraaide bedsteedeuren, laat zien dat hier veel 

aan verspijkerd is. Er zijn resten en sporen van niet 

meer aanwezige wandregels. 

De toegangsdeur tot de kelder is opgenomen in een 

stukje wand dat zoals gezegd van hergebruikt 

beschot is gemaakt. Ook de deur zelf is hergebruikt 

en smaller gemaakt. Deze heeft aan de scharnierzijde 

geen spiegelklamp, aan de andere kant wel. Langs de 

spiegel zijn de klampen voorzien van een ojief-achtig 

profiel. Dit is wel de binnenzijde van de deur, de 

klampen liggen contour van de deur als ware het een 

opdekdeur. In de nog aanwezige spiegelklamp zit het 

gat voor de wervel. Mogelijk hoort deze deur nog bij 

de primaire bouwfase (XVIIA) en is het de oude 

kelderdeur. 

Interpretatie trapopgang en keldertoegang: 
Zoals gezegd lijkt de kamerwand met de 

bedsteedeuren op de oorspronkelijke plek gebleven 

en dateert daarmee gedeeltelijk van de bouwtijd, met 

verbouwingen in de 18e of 19e eeuw. De wand naast 

slaapkamer 1 is bij de verbouwing in 1936 op deze 

plek gemaakt van hergebruikt hout. 

De versmalde kelderdeur, de hergebruikte balken 

onder de vloer met de kepen (vermoedelijk 

hergebruikte wandstijlen met kepen van veldregels) in 

de kelder onder slaapkamer 1, doen vermoeden dat in 

1936 deze twee balken onder de vloer zijn gestoken 

om in de kelder de vloer aan te helen. De vloer steekt 

nu immers een stukje boven de trap, wat bij een 

bredere kelderdeur uiterst onlogisch is. Het dikke 

vloerdeel (met ossenbloed rode verflaag) dat hier 

gebruikt is kan afkomstig zijn uit het afgebroken deel 

van het vooreind. 
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Afb. 51: Keldertoegang met versmalde deur en rechts zichtbaar 
vanuit de kelder het nieuwe deurkozijn en de verf die stopt net 
daarboven (rechts). De kelderdeur is versmald en het wandje 
met de toegang van hergebruikt beschot gemaakt. 

 

 
Afb.52: Links  het nieuwe kozijntje van de kelderdeur, rechts 
daarvan half achter de plank de wandstijl met daarboven een 
oorspronkelijke bintbalk met een keep van een wandregel. Dit 
zal de vroegere positie van de wand met de kelderdeur 
geweest zijn. 

 
Afb. 53: bedsteewand aan de woonkamerzijde. De deuren zijn 
omgekeerd en de naald verwijderd. De trap met verf op de 
stootborden, welke van hergebruikt wandbeschot zijn 
gemaakt. 

 
Afb. 54: Bedsteewand met resten eiken wagenschot en de 
regel van de bedbodem (boven). 

 
Afb. 55: Wand aan de slaapkamer zijde, van hergebruikt 
wandbeschot. 

 
Afb.56: de trap met het “luik” (oude deur van eiken 
wagenschot) 
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3.5.1.8 Slaapkamer 1 (hoek) 
Slaapkamer 1 ligt op de hoek van het pand. In de 

rechter zijgevel is een enkel venster, in de voorgevel 

een dubbel venster. Beide vensters zijn in vorm en 

afwerking gelijk met die in de woonkamer en keuken. 

Het enkele venster heeft een vast bovenraam, het 

dubbele heeft klapraampjes als bovenramen. In de 

hoek tussen beide vensters is een porseleinen 

wasbak op ijzeren beugels gemonteerd. Boven de 

wasbak een wit marmeren plaat met planchet en een 

spiegel. 

De wanden langs de buitengevels zijn net als bij de 

woonkamer van binnen afgetimmerd met staand 

beschot op stijl en regelwerk. De wand naast de 

trapopgang is daar reeds besproken. De 

scheidingswand met slaapkamer 2 is een kastenwand 

van ongeveer 45cm breed. In deze slaapkamer heeft 

daar twee kasten in. De kastenwand is gemaakt van 

hergebruikt hout. De beide kastdeuren zijn 

klampdeuren, waarbij de linker deur klampen heeft 

met een eenvoudige afschuining, de rechter heeft 

klampen met een fraai ojief. Mogelijk is de rechter 

deur ouder en hergebruikt, mogelijk is de linker deur 

in 1936 nieuw gemaakt of een hergebruikte deur van 

een minder representatieve plek in het huis. De kast 

is van binnen in dezelfde oud-roze kleur geschilderd 

als de kast in de woonkamer. Onder beschadigingen 

in deze verflaag is een okergele laag zichtbaar. 

Wandafwerking: 

Alle wanden zijn afgewerkt met behang op linnen 

bespanning, zoals ook bij de woonkamer is 

aangetroffen.  

Vloer: 
De houten vloer is bedekt met vaste vloerbedekking. 

De vloerconstructie is slechts zichtbaar in de kelder: 

balken parallel aan de rechter zijgevel met daarop 

zware grenen vloerdelen (37-40mm dik) haaks op de 

buitengevel. Eventuele kleurige afwerking van de 

vloer is niet zichtbaar, maar zou, op basis van het stuk 

vloerdeel met de ossenbloed rode verf, ook deze 

kleur kunnen hebben. 

Plafondafwerking: 
Het plafond bestaat uit vellingschroten dat aan de 

onderzijde van een in 1936 toegevoegde balklaag is 

gespijkerd, waarmee een verlaagd plafond is 

ontstaan onder het oude plafond van het oude 

vooreind. De vellingschroten zijn langs de wanden 

afgetimmerd met een lat. Het plafond is wit 

geschilderd 

3.5.1.9 Slaapkamer 2 
Deze slaapkamer ligt tussen slaapkamer 1 en de 

darskamer. In de voorgevel is een zelfde dubbel 

venster met dezelfde afwerking als in slaapkamer 1. 

De wanden langs de buitengevels zijn net als bij 

slaapkamer 1 van binnen afgetimmerd met staand 

beschot op stijl en regelwerk. In de kastenwand 

tussen beide slaapkamers heeft deze kamer één kast 

direct naast de kelderdeur. De kastdeur is ook hier 

een klampdeur met eenvoudige klampen die slechts 

een eenvoudige afschuining hebben zoals de linker 

kastdeur in slaapkamer 1. De houten wand tussen de 

slaapkamer en de darskamer ligt naar achteren zodat 

een nis is gevormd met daarin een alkoof (eigenlijk 

een bedstee zonder wandje) en een grote kast met 

dubbele deuren.  Deze deuren lijken in vorm en 

profiel langs de spiegel zeer sterk op de 

bedsteedeuren in de woonkamer, het stel op de 

schuurzolder en de deur van slaapkamer 1. Ook deze 

kast is gemaakt van hergebruikt hout. De deuren en 

de kast zijn van binnen in dezelfde oud-roze kleur 

geschilderd als de kast in de woonkamer en de 

kastenwand tussen beide slaapkamers. In de kast is 

onder het oud-roze eveneens de okergele kleur 

zichtbaar die ook in de net genoemde kasten is te 

zien. De deuren zijn aan de binnenzijde echter blauw, 

wat bij diverse beschadigingen en onder de wervel 

zichtbaar is. De buitenzijde is wit, net als het plafond. 

Het stukje wand tussen de grote kast en de 

kamerdeur is interessant omdat onder het behang 

eiken wagenschot zit. De delen zijn circa 20cm breed 

en hebben een subtiel ojief langs de groefzijde. Het is 

niet duidelijk of dit beschot hier origineel zit of 

hergebruikt is. 

Wandafwerking: 
Alle wanden zijn afgewerkt met behang op linnen 

bespanning. Het behang zelf is vermoedelijk vrij 

recent, onder het behang zit een onderlaag  van 

krantenpapier op het linnen, met een weerkaartje 

van de weersverwachting! (Zichtbaar onder bij de 

plint waar het behang los laat.) 
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Vloer: 
Deze is als de vloer in slaapkamer 1 en eveneens met 

vloerbedekking afgewerkt. 

Plafondafwerking: 
Dit is identiek aan dat van slaapkamer 1. 

Interpretatie slaapkamers: 
Beide slaapkamers dateren van 1936 (XXb). Voor de 

kastenwand en de grote kast in slaapkamer 2 is 

wandbeschot hergebruikt dat mogelijk afkomstig is 

uit het vooreind maar  vermoedelijk uit de keuken of 

woonkamer (XVIIId-XIXm). Het is grenen met een 

okergele verflaag die vermoedelijk al op het hout zat 

toen het werd hergebruikt De kastdeuren van de 

grote kast hebben die kleur immers niet aan de 

binnenzijde. Het vooreind had zeer waarschijnlijk 

eiken wagenschot als wandbeschot van de kamer. 

Deze kasten zijn interessant omdat dit hergebruikte 

hout ook is aangetroffen in de kast van de 

woonkamer, wat dan weer iets zegt over de datering 

van deze kast en mogelijk de wanden rond de hal. 

De kelderdeur in slaapkamer 2 is waarschijnlijk in situ 

aangepast hergebruikt en kan dateren uit de bouwtijd 

(XVIIA) of de verbouwing rond XVIIId-XIXm. 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 57: Slaapkamer 1 op de hoek, overzicht van de wanden. 

 

  

  
Afb. 58: Plafond, kamerdeur met detail en detail van de linker- 
en rechter kastdeuren. 
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3.5.1.10 Darskamer (tuigkamer) 
De darskamer wordt door de eigenaar zo genoemd. 

In het algemeen is deze ruimte in de West-Friese 

stolp bekend onder de naam zaadkamer. Deze 

benaming komt van het gebruik als opslagruimte 

voor het gedorste graan, maar even zo goed kon het 

gebruikt worden als kaaskamer, paardenstal of 

woonkamer. In ieder geval sinds 1936 werd de 

darskamer gebruikt als stalling van de glaswagen, het 

luxere rijtuig waarmee men naar de kerk ging. Ook 

het luxere paardentuig van dit rijtuig werd hier 

bewaard. De darskamer heeft ooit een 

representatievere woonkamerfunctie gehad. Er is een 

schouw achterwand met kaars nissen bewaard 

gebleven die vermoedelijk uit de bouwtijd bij de 

primaire bouwfase hoort. Deze schouwwand met de 

nissen is een kenmerk van de eerste helft van de 17e 

eeuw (XVIIA). Tot de verbouwing in 1936 had de 

houten gevel ook een schuifraam met roedeverdeling 

3x(1+2) daterend rond XVIIId. 

De wanden: 
De binnenwand tussen kamer en tasruimte is in deze 

kamer van steen. Links staat een stukje muur tegen 

de schouwwand aan. Dit dateert van omstreeks XXc 

(vermoedelijk rond 1975). Hier stond eerst een stukje 

houten wand dat wegens de slechte staat is 

verwijderd inclusief de wandstijl links van de schouw, 

zodat het nieuwe muurtje kon aansluiten tegen het 

metselwerk van die schouw. Dit stukje muur is 

gepleisterd met een cementpleister. Rechts daarvan 

staat de schouwwand uit XVIIA. Deze is als steens 

muur gemetseld van Rijnlandse drielingbaksteen van 

het formaat 16 x 8 x 4 cm in kruisverband, waarmee 

de datering op XVIIA komt20. De wand is in drie 

stroken verdeeld. De roetbaan is gepleisterd met een 

kalkspecie. Hierop zijn kleine sporen van blauwe 

kalkverf zichtbaar. Links en rechts daarvan de banen 

met de nissen, waarop een laag kalkspecie met een 

patroon van tegeltjes die in het verleden verwijderd 

zijn. De nissen zijn van binnen gepleisterd met 

kalkspecie, waarop ook sporen van blauwe kalkverf 

zit. In de nis zijn geen afdrukken van tegels in de 

specie gevonden. Het lijkt erop dat er alleen een 

nisbodemtegel is geweest. Onderaan is over de hele 

breedte een strook specie verdwenen. Binnen de niet 

meer aanwezige rookkap is de wand over de gehele 

breedte gepleisterd met kalkspecie, die onderaan 

vloeiend verloopt naar de rand van de verdwenen 

tegels. Het metselwerk stopt onder tegen de 

draagbalk van het vierkant. Aan de rechter zijde staat 

een wandstijl tegen de schouwwand, met daaraan 

een restant van de afgezaagde boezembalk. 

Opvallend is dat deze stijl een aantal kepen heeft 

voor wandregels, inclusief een keep aan de zijde van 

de schouw. Hier zou dan een horizontale wandregel 

gezeten moeten hebben over de schouw wand. De 

vraag is nu: is deze stijl, met de boezembalk, later 

geplaatst ter vervanging van een oudere stijl, of was 

deze stijl tijdens de primaire bouwfase als 

hergebruikt hout in de boerderij gekomen.  Rechts 

van deze stijl is wederom een stenen muur die met 

cementpleister is gepleisterd. Vanuit de tasruimte is 

te zien dat dit stuk muur doorloopt tot tegen de 

                                                           
20

 De Ree, G.J.M. (ca. 1988), p.5. 

vierkantstijl en is gemetseld als vuil werk van 

hergebruikte gele stenen. (Deze muur zit dus ook 

achter het eiken wagenschot in slaapkamer 2.). 

Doordat aan de hooizijde de metselspecie uitpuilt 

tussen de stenen doet dit vermoeden dat het vanuit 

de kamerzijde is opgemetseld terwijl de tasruimte 

gevuld was met hooi. Of men heeft het wegens het 

bestaande wandbeschot vanuit de lege tasruimte 

opgemetseld en niet de moeite genomen de specie 

baarden weg te halen. 

De wand tussen darskamer en slaapkamer 2 is van 

hout. Doordat de kamer tijdens de opname 

gedeeltelijk vol spullen stond was met name de 

onderkant van de wand niet goed bereikbaar. De 

wand is gemaakt met 3 stijlen en in ieder geval 3 

regels van hergebruikt hout. Het beschot is ook 

hergebruikt en gedeeltelijk met groene verf 

geschilderd. Deze verf hoort bij de afwerking op de 

oorspronkelijke plek in het pand. Naderhand is de 

wand een keer behandeld met carbolineum. 

De buitengevel is van binnen gepleisterd met een 

cementmortel. Hier zijn ook twee muurbinten met 

sporen van vroeger gebruik als wandstijl met regels 

voor verticaal beschot. 

De toegang tot de darskamer is via de dars. Hier zit 

een stel dubbele deuren. Vanuit de darskamer gezien 

de linker deur is een klampdeur met verticale 

klampen waarom horizontale delen zijn gespijkerd. 

Aan de dars zijde zijn hierin getallen, een rozet en 

een tekening van een stolp gekrast en gesneden. De 
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klampen zitten aan de zijde van de darskamer. De 

rechter deur bestaat uit een onder- en bovendeur. De 

bovendeur is een klampdeur met horizontale 

klampen en verticale delen. De onderdeur is een 

hergebruikte deur van eiken wagenschot op drie 

klampen. De deur is ingekort (de bovenste klamp is 

bijna gehalveerd) en ondersteboven afgehangen. De 

middelste klamp heeft een vierkant gat voor een slot, 

en het sleutelgat zit onderstboven. De huidige 

onderkant van de deur is voorzien van een lat om de 

deur weer de juiste hoogte te geven. De klampen 

hebben een ojief profiel langs de randen. De deur is 

geschilderd met onder andere een grijze verf. 

Vloer: 
Deze is van beton. De oorspronkelijk houten vloer is 

wegens slechte staat verwijderd, vermoedelijk rond 

XXc (1975). 

Plafondafwerking: 
De drie zolderbalken lijken hergebruikt. Twee zware 

balken liggen op de draagbalk boven de muurstijlen. 

Ze hebben geen spoor van een raveling ten behoeve 

van de schouwkap en lijken hergebruikte balken. De 

tussenbalk heeft dezelfde lengte en moet dus ook 

later geplaatst zijn. De vloerdelen van de zolder  zijn 

een keer vervangen. Vermoedelijk in 1936.  Ook hier 

is carbolineum toegepast. 

Interpretatie darskamer: 
Oorspronkelijk met een woonfunctie met stookplaats 

(XVIIA), die naderhand is veranderd tot een 

bedrijfsfunctie voor opslag en stalling. Het is niet 

bekend wat er nog aan historische interieurafwerking 

en inrichting (bedsteden, kasten) aanwezig was bij de 

grote verbouwing in 1936 en of er een verbinding was 

met het vooreind. Wand en muren dateren van XXb 

(1936), XXB (rond 1975) evenals de vloer. Plafond en 

balklaag dateren eveneens van XXb (1936). De deuren 

zijn oud en een datering is lastig. De eiken deur is 

mogelijk van de primaire bouwfase (XVIIA) en op deze 

plek hergebruikt. 

Het restant van de schouw met de kaars nissen heeft 

een vrij hoge zeldzaamheidswaarde. Er zijn nog maar 

weinig stolpen waar dergelijke schouwen bewaard 

zijn gebleven. (Zwaag, Dorpsstraat 179, Westwoud, 

Dr. Nuyensstraat 29). 

De schouw lijkt maar weinig gestook te zijn. De 

roetbaan en het bovenste stuk binnen de 

(verwijderde) rookkap is nauwelijks beroet. De 

bovenste lagen baksteen vertonen wel verkleuring 

door het stoken. In de kaars nissen is een beetje roet 

van het branden van kaarsen aanwezig. Er is een 

aantal mogelijke verklaringen voor dit sporadische 

gebruik: 

 De darskamer had waarschijnlijk vooral een 

representatieve functie (sporadisch gebruik), 

 In de winter werd de kamer mogelijk 

helemaal niet gebruikt, men woonde vooral in 

de keuken; 

 Mogelijk is de boerderij gesticht door een 

koopman uit Hoorn die de boerderij als 

zomerverblijf gebruikte en als pachtboerderij 

had verhuurd. De boer kwam niet in de 

verblijven van de eigenaar, de eigenaar kwam 

er hoofdzakelijk in de zomer als er niet 

gestookt werd. De Barmhartige Samaritaan 

te Westerblokker (1659) is een voorbeeld 

hiervan. 

 Al vrij snel kan de kamer van functie 

veranderd zijn. Als opslagkamer van graan, 

kaas en dergelijke. De boerderij heeft geen 

grote kelder. Met een stal voor veertien 

koeien lijkt het voor de hand te liggen dat er 

ook kaas werd gemaakt. Die moet ergens 

opgeslagen worden om te rijpen. De 

darskamer is hier wel geschikt voor. 
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Afb. 59: De Darskamer, overzicht van de wanden en plafond. 
De wandstijlen van de houten wand en de buitengevel zijn 
oude (binnen-)wandstijlen met sporen van regels voor het 
beschot en tussenwandjes. 

 
Afb. 60: Links de stijl met resten van de boezembalk van de 
schouw. Daaronder sporen van vroegere wandregels, waarvan 
een smallere naar links zat, dus waar de schouw is. Mogelijk is 
de stijl ouder dan de schouw, of de schouw een latere 
toevoeging? 
Rechts de tegenover liggende muurstijl, ook een hergebruikte 
wandstijl met kepen voor wandregels. 

 
Afb. 61: De rechter kaars nis, met resten van blauwe kalkverf, 
een beetje roet en een verwijderde bodemtegel. De zijkanten 
en achterkant zijn gepleisterd, zonder sporen van tegels. 

 

 
Afb. 62: De achterwand van de schouw (boven) . Links van de 
schouw boven het stukje muur uit XXB is nog een restje eiken 
wagenschot bewaard (onder). 
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Afb. 63: De mandeur naar de dars, darskamerzijde (boven) en 
detail van de bovenrand (onder). 

 

 

 
Afb. 64: De dars zijde van deze deur (boven) en details van de 
klampen aan boven en onderzijde (onder). De deur is ingekort 
aan de bovenzijde, met een lat verlengd aan de onderzijde en 
mogelijk smaller gemaakt aan de slotzijde, aangezien de 
klampen op de kopkant spijkers in het vlak tonen. 

 
Afb. 65: Detail van de middelste klamp, met vak voor een slot. 
Het sleutelgat is met de baard omhoog, de deur lijkt dus 
ondersteboven gemonteerd! Het andere eind van deze klamp 
heeft een ruw kwartrond-vormig uitgehakte hoek, waar 
mogelijk ook een slot gezeten heeft. Deze deur is geheel van 
eiken, zwaar uitgevoerd en behorende tot het interieur van 
bouwfase 0. 
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3.5.1.11 Dars 
De dars (of dors, waar het graan werd gedorst) geeft 

toegang tot de tasruimte, waar het hooi en de 

graanoogst van de wagen werden gelost en in de 

tasruimte opgeslagen. Vanuit de toegang via de 

darsdeuren ligt links de zijgevel, rechts de 

toegangsdeuren naar de darskamer met in het  

verlengde daarvan de lage hooiwand tegen het 

vierkant. Achterin van links naar rechts een stenen 

muur rond de korte regel, een houten kast tegen de 

achterkant van de schouw en in de hooiwand de deur 

naar de koegang. Daarboven is een stukje zolder dat 

met een houten ladder bereikbaar is en zo toegang 

geeft tot de gehele zolder die rond het vierkant ligt. 

De dars zelf is tot het dak geheel open, zodat alle 

ruimte beschikbaar is om hoog geladen wagens naar 

binnen te rijden en te lossen. 

Zijgevel (links): 
Deze dateert van de verbouwing in 1936.  Er zijn drie 

muurstijlen (ribben) tegen de muur en onder de 

muurplaat gezet. De muur is gepleisterd met 

cementspecie. Tegen de eerste twee stijlen is een 

soort kapstok gespijkerd ten behoeve van touwen en 

paardentuig. 

Muur en schouw: 
Deze is gemetseld van een helder rode baksteen, als 

halfsteens muur in halfsteens formaat. Bij de schouw 

is onderaan een aantal lagen in afwijkende 

steensoort. Deze is donkerder en minder dik. Dit wijst 

erop dat de schouw en de muur rond de korte regel 

een keer vernieuwd kunnen zijn. De schoorsteen van 

de schouw is net onder het dak afgebroken omdat 

het stuk boven het dak erg bouwvallig was geworden. 

In een gebroken steen van het boveneind is te zien 

dat dit dezelfde kleur steen is als de muur. Door het 

stoken is de steen van de schouw nogal donker 

verkleurd. 

De kast tegen de achterkant van de schouw is van 

brede delen getimmerd en heeft een fraaie 

palmhouten kruk met wervel in de deur. Een 

soortgelijke kruk is ook aanwezig in de kastdeur naast 

de badkamer op de koe koegang. 

Tegen de muur rond de korte regel staat op de vloer 

de vacuumpomp op een baal stro. De vacuumpomp 

verzorgt het vacuum dat nodig is voor de melkstellen. 

In eerste instantie hing de pomp op beugels aan de 

muur, maar wegens het lawaai is dit gewijzigd in de 

opstelling op het stro. Aan de zijkant van deze muur 

hangt de meterkast, van latten met platen 

hardboard, waarin de elektrische installatie is 

ondergebracht op een achterwandje van 

hergebruikte planken. De schakel- en aansluitkasten 

zijn mogelijk gedeeltelijk nog van bakeliet, gelet op 

de bruine kleur. Op de aansluitkast van de 

binnenkomende hoofdkabel staat een fraai logo de 

PEN (Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland). De 

verbruiksmeter en de aardlekbeveiliging of 

overspanningsbeveiliging zijn wel modern. 

Hooiwand: 
Deze is hier licht grijs geschilderd. De wand heeft 

onderaan een stukje muurplaat met wandstijl, tevens 

deurstijl, en staat op een stukje muur van weer 

andere stenen dan de voet van de schouw, waar het 

koud tegenaan gemetseld is. Rechts naast de deur 

staat een verticale plank welke schuin in de hoek 

tussen de hooiwand en de lage hooiwand langs de 

dars. 

De lage hooiwand: 
Onder het stukje zolder is deze met moderner 

beschot (vermoedelijk daterend van 1984, toen een 

deel van de hooiwand langs de koegang vernieuwd is) 

dat eveneens licht grijs is geschilderd. De rest langs 

de dars is ongeveer 1,30m hoog van liggende brede 

grenen delen met in het midden een deurtje. De 

wand is tegen een aantal palen gespijkerd. Dit schot 

is aan de bovenzijde afgedekt met een schuin over de 

paalkoppen gelegde plank. Ongeveer in het midden is 

een houten beun van hergebruikte planken 

opgehangen aan een tegen de onderste zwingen 

gebonden balk. Deze beun helpt tijdens het naar 

boven jagen van het hooi dit naar boven te geleiden. 

Indien de tasruimte nog leeg is kan de beun 

weggehaald worden zodat het hooi vanaf de wagen 

omlaag in de tasruimte gelost kan worden. 

Darskamer deuren: 
Deze zijn al besproken bij 3.5.10  Darskamer 

Darsdeuren: 
Deze zijn al besproken bij het exterieur. De 

bovendeur van de mandeur heeft nog een oud 

trapeziumvormig slot (buiten gebruik) en moderne 

gegalvaniseerde plaatgehengen en grendels. De 

klampen en spiegelklampen hebben een fors profiel 

rond de spiegel, dat lijkt op dat van de 
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bedsteedeuren in de woning. Hiermee lijkt de deur 

mogelijk van eind 18e (tot begin 19e ) eeuw te 

dateren. De buitenzijde bestaat uit drie zeer brede 

delen, ongeveer 30cm per plank, wat een redelijke 

ouderdom aangeeft. Mogelijk stamt het geheel van 

darsdeuren met het bovenlicht met diagonale roeden 

uit deze periode (XVIIId), wat past bij de schuiframen 

met roedeverdeling die op de foto van 1936 zichtbaar 

zijn. 

Onder aan de deurstijl van de darsdeur (naast de 

darskamer) is een ijzeren voetblok bevestigd, met de 

jaaglijn die tot boven in de nok via een blok aan de 

driepoot naar de tasruimte loopt. Met deze jaaglijn 

werd het hooi met een paard vanaf de hooiwagen in 

de tasruimte gehesen. 

Vloer: 
Deze is bestraat met gele stenen over de gehele 

oppervlakte. De steenmaat is ongeveer 165-175mm 

voor de strek en 30-35mm voor de dikte. De kopmaat 

kon niet gemeten worden maar is vermoedelijk circa 

80mm. 

 

 

 

 
Afb. 66: Overzicht van de dars. 

 

 

 
Afb. 67: Boven: detail van de rechter deur naar de Darskamer, 
met ingekraste tekening en getal (contouren geaccentueerd). 
Daaronder de meterkast. 
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3.5.1.12 Tasruimte 
De ruimte binnen het vierkant is de tasruimte, of 

hooiberg. Tijdens de opname lagen hier balen hooi, 

bij de darskamer helaas een stapel tot de hoogte van 

de zolder. Hierdoor was de achterwand van de 

schouw in de darskamer niet goed zichtbaar. 

Vanuit de tasruimte is er (afgezien van het hooi) zicht 

op de binnenwanden rond het vierkant en de 

constructie daarvan. 

Stalzijde: 
Hier is links een veldregel, dan de deurstijlen met de 

hooideur, rechts daarvan een veldregel tot een stijl 

waar de bedstee in de stal zit. Hier is het beschot 

vervangen en zichtbaar dat de deur gelijk hoger is 

gemaakt: de oorspronkelijke bovendorpel tussen de 

deurstijlen is eruit gehaald en de deur reikt tot 

hierboven. Tevens is duidelijk dat er eerder twee 

veldregels zijn extra veldregels zijn geweest, een 

boven en onder de huidige. In de deurstijlen zijn 

hiervoor heen kepen gezien, in de vierkantstijl en de 

stijl naast de bedstee wel. 

De bedstee heeft een zijwandje van zeer brede eiken 

delen, ca. 50cm breed. Het dakje en de achterwand 

van de bedstee is recenter (1984?) vervangen.  

Woning zijde: 
Geheel links staand beschot van brede grenen delen, 

dan een stuk van circa 2 meter breed dat van eiken 

wagenschot is gemaakt met het ojief naar het hooi 

gekeerd. Vervolgens tot de andere vierkantstijl 

geheel rechts weer brede grenen delen. Tussen twee 

wandstijlen is een balkje onder tegen de draagbalk 

gelegd en in het midden staat een voormalige 

gebintbalk met verbinding voor een korbeel. Het lijkt 

van afmetingen sterk op een gebintstijl van de 

koestal. 

De draagbalk heeft aan de bovenzijde sporen van 

oudere balklocaties. De positie van twee verwijderde 

balken in de woonkamer is zichtbaar en meer naar 

links een keep voor een diagonaal naar links stekend 

balkje. Deze lag dan parallel aan de huidige 

schouwboezem. 

Voorzijde (slaapkamers en darskamer): 
Geheel links een stuk met een dunne stijl tegen een 

vlak van metselwerk. De stenen zijn geel met resten 

pleister en als vuil werk gemetseld. Dit sluit aan tegen 

de wandstijl die tegen de oude schouwwand staat. 

Rechts van de schouwwand een stukje muur tot de 

rechter vierkantstijl. 

De draagbalk hier heeft aan de bovenzijde een keep 

van een lipverbinding met haak voor een balk die 

diagonaal naar links liep. Mogelijk heeft in het 

verleden hier een wandje diagonaal tussen vooreind 

en darskamer. 
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Afb. 68: Binnenwand voorzijde tasruimte, achter de darskamer en slaapkamer met achter het hooi verscholen schouw (links). Detail van de keep voor een lipverbinding (midden) en de door de spleet 
boven de draabalk zichtbare delen eiken wagenschot met  het profieltje naar de hooi-zijde en delen met blauwe kalkverf. 

 

   
Afb. 69: Binnenwand woningzijde van de tasruimte. Geheel links de bedstee van de koegang, midden de schoorsteen met het vak van eiken wagenschot. Foto geheel rechts met detail van het eiken 
wagenschot, met naad ter hoogte van de verdwenen regel en het profiel aan de hooi-zijde.. 
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Afb. 70: details van de woningwand: links (3 foto’s) met links het gat in de wand waar een plafondbalk is verwijderd, midden door dat gat gele verf op het beschot van de schouwboezem en rechts door 
datzelfde gat gele verf op het plafond en nog net zichtbaar het gemetselde rookkanaal. De woonkamer had dus in de laatste fase tot 1936 een geel interieur. Op de foto geheel rechts de draagbalken van 
de schoorsteen, met aan de onderkant een keep van een liplas met haak. Deze balken waren tot 1936 stijlen van de gebinten in het vooreind. 

 

 
Afb. 71: de binnenwand langs de stal, en (geheel links) een stukje langs de dars. Tweede van rechts een detail van een klos onder een gebintbalk van de stal en geheel rechts een detail waar tussen de 
opgetilde balk en de draagbalk 2 doken zichtbaar zijn. die van ijzer lijken te zijn. 
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3.5.1.13 Zolder 
De zolder is een grote open ruimte op de stal, woning 

en darskamer en loopt rond het vierkant. De kap is 

onbeschoten, alleen onder de spiegelranden met 

pannen is het dak gelateerd. Tussen de daksporen is 

een riet vulling aangebracht dat met latten onder 

tegen de sporen wordt vastgehouden. Doordat de 

balklagen van de diverse ruimten gedeeltelijk op 

elkaar liggen zijn er niveauverschillen. Boven de stal 

en darskamer is dit het laagste, boven de keuken tot 

aan de slaapkamers iets hoger. Boven de slaapkamers 

is de oorspronkelijke zolderhoogte van het vooreind 

nog gedeeltelijk aanwezig. Bij de overgang tussen 

deze niveaus is daar nog een stukje wandbeschot van 

eiken wagenschot bewaard gebleven. Een stukje 

hiervan (geheel rechts) zit los waardoor de ruimte 

boven de slaapkamerplafonds zichtbaar is. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog hebben enkele onderduikers 

zich hier kunnen verstoppen in de loze ruimte boven 

de kastenwand tussen de slaapkamers. De kast is van 

binnen minder hoog dan het slaapkamerplafond, 

waardoor zich daarboven een soort goot bevindt van 

ca. 42 cm breed en 40-50cm diep 

Het trapgat is afgedekt met een oude deur van eiken 

wagenschot. Het hout is erg dun, vermoedelijk is het 

een kastdeur geweest. Boven de slaapkamers zouden 

mogelijk kamertjes getimmerd worden, wat nooit is 

gerealiseerd. Ter plaatse van de darskamer is het 

niveauverschil overbrugd met een oude gietijzeren 

plaat. Mogelijk een haardplaat. Hij is rechthoekig en 

gebarsten. Het is onbekend van welke haard deze 

afkomstig is. 

Boven de stal is een luik in de zolder, waardoor het 

hooi in de stal op de koegang geworpen kan worden. 

Bij een volle hooiberg is de hooideur immers 

onbruikbaar. 

In de staart en boven de stal is een deel oude 

inventaris opgeslagen. De spatschotten die achter de 

koeien op de koegang stonden, een metalen 

hooischuif en de restanten van een houten 

voorganger liggen hier. Ook de oude staldeur staat 

hier.  Verder is de zolder in gebruik voor opslag van 

spullen die niet of weinig gebruikt worden. 

 
Afb. 72: de zolder boven het vooreind met de slaapkamers. 
Hier is de “dubbele zolder” met onder het hogere deel het 
verlaagd plafond van de slaapkamers. Wegens het inkorten 
van het vooreind resteert er nog slechts 1 gebint waarop de 
gordingen liggen. 
 

 

 

 

 
Afb. 73: Foto boven: links een wandstijl  (afgezaagd op de 
vloer), foto midden een wandstijl afgezaagd en opgevangen op 
een balk, die op de onderste foto middels een klos tevens een  
dekbalk ondersteunt. Merk op de tussenbalk is waarschijnlijk 
opgelegd geweest op wandbeschot of een tussenstijltje. De 
dekbalk met toognagelgat en keep voor een lipverbinding met 
haak van de korbeel. Het vloerhout is niet geschilderd, behalve 
het blauw. 
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Afb. 74: Zolder boven de woning met detail van de schoorsteen. Een groot en een klein luik, dicht gemaakte aanslutingen van het voormalige rookkanaal naar de keuken (rode pijlen). Onderslagbalken 
met kepen van wandregels (gele pijlen). De onderkant van beide balken was een zijkant met lipverbinding van een korbeel. 

     

 

 

Afb. 75: Zolder boven de woning met de schoorsteen van de keuken (links) en rechts de oude wagenschot deur als trapluik met details. 
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Afb. 76: zolder boven de stal, links richting de staart, midden richting de woning, rechts de gording met las nabij de schoorsteen van de schouw in de stal (naast de korte regel). Het gedeelte rechts van 
de touwen is een rib en wijst op een herstelling. 

   
Afb. 77: Zolder boven de stal, kapconstructie. Links de hanebalken. Midden de dwarsbalken over de gordingen met opslag van spullen. De rechter gording heeft nog stutten zoals boven de rest van de 
stal. Links zijn ze niet (meer). Geheel rechts het “zwevende wurmt” op stutten. Daartegen de spatschotten die op de koegang langs de grup staan met d ekoeien op stal. 
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Afb. 78: Links het “zwevend wurmt in de staart, met stutten op een onderslagbalk op de vloer. Midden de schoorsteen van de schouw naast de korte regel. Rechts de bewaarde spatschotten en een 
metalen hooischuif. Hiermee werd op het land met een paard het hooi bij elkaar geschoven tot een “rook”. 
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Afb. 79: Linker twee foto’s Balk A (zie schets Afb. 35 boven), met keep en toognagel van korbeel en stijl. Dit is een dekbalk van een gebint uit het gesloopte vooreind. 
Rechter twee foto’s Balk B (zie schets Afb. 35 boven) met sponning en kepen in de rand en aan de onderkant (geheel rechts) afgezaagde pennen van wandstijlen en de toognagels. Dit was mogelijk de 
puibalk van de oude voorgevel, waar later een stenen gevel tegen gezet is tot onder de houten topgevel. 
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3.5.2 Schuur interieur 

3.5.2.1 begane grond 
De schuur heeft zes gebinten, waarbij het eerste 

gebint in de voorgevel is opgenomen en met een 

extra stijl in het midden gelijk als deurkozijn dienst 

doet. De gebinten zijn boskant behakt naaldhout, 

vermoedelijk dennen. Bij een aantal dekbalken is 

duidelijk zichtbaar dat ze met een dissel behakt zijn. 

De worteleinden van de dekbalken zijn allemaal aan 

de rechter kant van de gebinten gehouden en het 

meest vierkant. Bij een aantal zijn de topeinden links 

nog gedeeltelijk rond. De korbelen zijn aan de 

voorzijde (vanaf de ingang gezien) met een lip met 

zwaluwstaart aan de stijlen en dekbalken bevestigd. 

Dit is een jongere verbinding dan de lipverbinding 

met haak zoals in het vierkant van de stolp. De 

achterste twee gebinten hebben rechts sporen van 

korbelen en stijlen die andersom zaten: de stijlen een 

stuk naar binnen van de kop van de dekbalk af met 

de korbelen rechts omhoog. De oude stijlen zijn 

afgezaagd, de pen met toognagel zit nog in de balk. 

Bij het vijfde gebint is de rechter stijl vervangen door 

een spoorbiels zonder korbeel. Een rest van de 

afgezaagde korbeel zit nog aan de dekbalk. Dit is een 

reparatie van kort na 1953, nadat een van de paarden 

tijdens het wenden de stijl en de rechter zijgevel 

ontzet had. Bij het zesde gebint is de rechter stijl 

ingekort en op een hoge poer gezet. De korbeel zit 

hier aan de achterkant. 

Het eerste gebint in de voorgevel heeft geen 

korbelen (meer). De rechter stijl is vervangen door 

een rib, toen de voorheen houten gevel is vervangen 

door de huidige stenen gevel. Hierdoor is ook niet 

zichtbaar of er een korbeel gezeten heeft tussen de 

dekbalk, de rechter en de middelste stijl. Links zit het 

niet want de korbeel zou daar in de deuropening in 

de weg zitten. 

Een opvallend detail is dat de korbelen meskant 

bezaagde ribben zijn (afmetingen ca. 175-180 x 

65mm) waarbij de smalle zijden zaagsporen van een 

cirkelzaag vertoont! Het moet een grove zaag 

geweest zijn. De brede zijden hebben een patroon 

van rechte zaagsporen haaks op de balk. Dit is van 

een machinale raamzaag, mogelijk van een wind- of 

stoomzaagmolen. Een stoomzaagmolen heeft 

mogelijk ook al een cirkelzaag voor het kantrechten 

gehad. De spijkers zijn vrij roestig en diep in het hout 

geslagen zodat slecht te zien is of dit draadnagels of 

taaie nagels zijn. 

In de linker zijbeuk is tegen de voorgevel een 

werkbankje gezet. Vanaf daar tot het vijfde gebint is 

de zijbeuk vooral in gebruik voor opslag van spullen, 

werktuigen (onder andere de kunstmeststrooier) en 

dergelijke.  De linker stijlen van de vijfde en zesde 

gebinten staan met een muurplaat op een muurtje. 

Dit muurtje is gemetseld van gele en rode baksteen. 

Tot de vernieuwing van de linker zijgevel in 1953 zou 

hier een deur gezeten hebben die toegang gaf tot de 

ruimte in de zijbeuk naast dit muurtje. Hier zou een 

washok of spoelruimte geweest zijn. Tegen de 

achtergevel hangt een metalen drinkbakje, zodat het 

later vooral stalletje is geweest. De lagewand van de 

linker zijbeuk is onbeschoten en gelateerd met riet. 

De middenbeuk is vrijwel geheel open. Tussen 

voorgevel en tweede gebint is rechts een ruimte 

afgeschoten tot in de rechter zijbeuk. De wanden zijn 

van multiplex, er is een schuifdeur op rails. In dit 

hokje stond de melktank (koeltank). Waarschijnlijk is 

dit tussen 1960 en 1975 toegevoegd. De tijd van de 

melkbussen liep tot in de jaren 60 van de vorige 

eeuw. 

Achterin de middenbeuk is tegen de achtergevel een 

aantal stallen ingericht. Het linker vak was tevens 

varkenshok21 (daar zit een schuifluik in de 

achtergevel). Er is een grup welke met grote 

betontegels is dicht gelegd. Er is tevens een 

vacuumleiding tegen het laatste gebint gemonteerd, 

waaruit blijkt dat hier later ook melkkoeien waren 

gestald, ook in de linker en de rechter zijbeuk. In het 

linker stalvak naast het muurtje is een 

landbouwwagen geparkeerd (Miedema, met fusee 

gestuurde vooras). 

De rechter zijbeuk bevat tussen het tweede en derde 

gebint de waterput op de waterkelder. Deze is 

                                                           
21

 De eigenaar gaf aan dat zijn vader (eigenaar sinds 
1936/37 in opvolging van zijn vader) de varkens hield. Of 
de schuur ook in 1936 al luiken voor varkens had is niet 
bekend. 



69 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum Bouwhistorische opname en waardestelling, December 2018 

gemetseld van gele steen en afgedekt met een plaat 

van arduin. Tussen derde en vierde gebint is een 

aantal hekken en andere spullen opgeslagen. Ook de 

dertien hekken voor het ophogen van de kuilgras silo 

staan hier (het veertiende hekje ontbreekt.) Het vak 

tussen vierde en vijfde gebint was vermoedelijk de 

stal van het paard. Er is wel een drinkbak, maar geen 

vacuumleiding voor het melken. Vanaf het vijfde 

gebint tot de achtergevel was voorheen een tweede 

varkenshok, met schuifluik in de achtergevel. Later 

werd dit ook een koestal, de grup loopt tot de zijgevel 

door. De lagewand in de rechter zijbeuk is tegen de 

latering beschoten met hergebruikte planken. Dit 

strekt van het tanklokaal tot de achtergevel. In het 

tanklokaal zelf is de lagewand beschoten met platen 

multiplex 

Alle gevels zijn van binnen gepleisterd met 

cementpleister. 

Regenwaterbak: 
Voor zover zichtbaar is deze kelder gemetseld van 

gele baksteen die redelijk overeen komen met die 

van de huiskelder. De gele stenen van de fundering 

van de schuur zijn langer en te lang voor de vierkante 

bovengrondse waterput op de waterkelder. De 

waterkelder is, voor zover zichtbaar, van binnen 

vertind.  

Interpretatie: 
De overeenkomst tussen de gele stenen van de kelder 

en fundering van de stolp en de regenbak in de schuur 

zou kunnen duiden op een (primaire) bouwfase van 

beiden die omstreeks dezelfde periode ligt. 

De gebinten duiden op hergebruik, waarbij de huidige 

achterste twee gebinten voorheen de stijlen meer 

naar het midden hadden. Dit geeft dan ruimte voor 

een ruimer vertrek in de rechter zijbeuk. De vraag is of 

dat in deze schuur het geval is geweest of dat de 

gebinten van een andere locatie afkomstig zijn. De 

zwaluwstaartverbinding van de korbelen is jonger 

dan die van de lipverbinding met haak in de stolp, 

eerder latere 17e of 18e eeuw, hoewel deze 

verbinding vrij algemeen is. Dit maakt een datering 

lastig. Ook het met een dissel behakken van balken is 

op het platteland nog lang volgehouden. De 

zaagsporen op de korbelen, met name de 

cirkelzaagsporen op de smalle kant, geven een 

datering op zijn vroegst eind 19e eeuw. Mogelijk zijn 

de korbelen rond 1900 vervangen. De gietijzeren 

ramen geven weinig houvast op de datering van de 

schuur. Waren de gevels al vanaf de bouw van steen 

of eerder van hout en zijn de gietijzeren ramen 

toegevoegd eind 19e of begin 20e eeuw? De 

bouwvorm lijkt eerder te wijzen op een bouwtijd in de 

17e of 18e eeuw dan de late 19e of begin 20e eeuw, 

hoewel tradities het lang vol houden. De kadastrale 

informatie vanaf 1832 geeft geen melding van een 

verandering van de schuur, maar hier zijn lacunes in 

de registratie mogelijk. De vernieuwing van de gevels 

vanaf 1953 heeft alle oude bouwsporen bovengronds 

uitgewist. Het stukje voorgevel van de linker zijbeuk 

geeft weinig houvast. 

Resumerend wordt op basis van bovenstaande de 

volgende globale datering aangehouden: 

 Bouwtijd  mogelijk tussen XVIIA tot XVIIIm 

voor de schuur in zijn hoofdvorm met de 

gebinten en de waterkelder;De kelder zou 

omstreeks XVIIA tot de primaire bouwfase 

kunnen behoren. De afwijkende gele stenen 

van de voet met de contour van de huidige 

schuur is dan een vernieuwing of uitbreiding 

tussen XVIIB en XVIIIm 

 Vermoedelijk de stenen gevels met gietijzeren 

stalramen in XIXB; 

 In XXm (vanaf 1953) zijn alle gevels 

vervangen wegens bouwvalligheid. 

 In XXB (na 1953, vermoedelijk vanaf 1960 

toen de tractoren kwamen) is de grup 

toegevoegd en de stal geschikt gemaakt voor 

melkvee met de vacuumleiding voor het 

melken. In die periode is mogelijk ook de 

topgevel voorzien van nieuw beschot en het 

dakschild achter van de nieuwe strengpers 

holle pannen. 

3.5.2.2 Zolder 
De zolder is bereikbaar via de deur met bovenlicht in 

de topgevel en via een ladder met luik in de vloer 

vanuit de middenbeuk. De sporenkap is geheel 

gelateerd met riet. In de top is tegen de topgevel 

boven het bovenlicht een hokje getimmerd. In de 

topgevel is geen gat dat daar toegang toe geeft. 

Mogelijk is dit gat vervallen bij het vervangen van de 

beschieting van de topgevel. Het hokje lijkt een 

nestkast (voor uilen?). In het dakschild aan de 
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achterkant is een glazen dakpan aanwezig, Van 

binnen is dit me een oude plastic zak afgedekt. 

3.5.2.3 Secreet 
De binnenzijde is gepleisterd met cementpleister. De 

onderste helft is zwart geschilderd. Er is een blauw 

geschilderde houten kist met rond gat met deksel in 

de bovenzijde. De gehele plee dateert vermoedelijk 

uit 1936 (XXb). 
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Afb. 80: Interieur van de schuur met links (3 foto’s) een overzicht van de voorgevel, geheel rechts een overzicht vanaf de voorgevel naar de achtergevel. De tractor is een Deutz D2505 welk type in 1965 
op de markt kwam en nieuw is gekocht met een maaibalk. Deze tractor was door de enkelvoudige koppeling niet geschikt voor een cirkelmaaier. De cirkelmaaier was de aanleiding voor aanschaf van 
een grotere tractor, die vermoedelijk de aanleiding was voor het bouwen van het tussenlid. 

    
Afb. 81: Geheel links de achterste twee gebinten met sporen van oude korbeel posities voor een stijl een stuk meer naar links. Daarnaast de korbelen aan de linker zijde en rechts twee foto’s van de 
zaagsporen op de korbelen. Links rechts zaagsporen, rechts op de smalle kant gebogen sporen in een kruispatroon van een cirkelzaag. 
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Afb. 82: Linker twee foto’s geven het tanklokaal weer, met links daarvan nog zichtbaar de beschieting tegen de lagewand, van hergebruikte planken. De twee foto’s rechts tonen de waterput van buiten 
en een blik naar binnen. 

     
Afb. 83: Overzicht van de schuurzolder met de daarop aangetroffen deuren. Een kast- of kamerdeur en een stel bedsteedeuren. 
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Afb. 84: Details van (links) de bedsteedeuren en (midden en rechts) de kast- of kamerdeur. Langs het onderpaneel zijn de deurstijlen breder gemaakt in lijn met het deel langs het bovenpaneel. 
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4 Waardestelling 4.1 Contextuele waardestelling 
Het ensemble van stolp met schuur en eventuele 

elementen op het erf is geen rijksmonument. Recent 

(oktober 2018) is door de gemeente Medemblik wel 

de status van karakteristiek pand toegekend. 

Op basis van de in de stolp en schuur  gevonden 

historische elementen kan beargumenteerd worden 

dat de bouwmassa van stolp en schuur  en een aantal 

specifieke onderdelen daarin toch een hoge 

monumentwaarde vertegenwoordigen die een status 

van rijksmonument rechtvaardigt. De basis hiervan is 

de datering van de primaire bouwfase (XVIIA, 

mogelijk tussen 1607 en 1630), de zeldzaamheid van 

een aantal specifieke onderdelen en constructies 

(hetzij intact, hetzij bouwhistorisch nog afleesbaar 

aanwezig) en mogelijk de ensemblewaarde van stolp, 

schuur, erfinrichting en de elementen die vanuit de 

bedrijfsvoering daaraan zijn toegevoegd. 

Westeinderweg 25 te Wognum is van algemeen 

historisch belang, vanwege de continue en afleesbare 

geschiedenis op deze locatie, die een ontwikkeling in 

het agrarisch bedrijf laat zien welke tot de 

beëindiging van de bedrijfsvoering (rond 2000) in de 

bestaande boerderij is voortgezet en bewaard. 

Modernisering en uitbreiding met een moderne 

veestal is niet gebeurd. Hier is bijna 400 jaar 

agrarische historie in de oorspronkelijke huisvesting 

aanwezig. 

Stedenbouwkundig is het pand van belang vanwege 

de stichtingsdatum langs de oude ontginnings-as, 

waarbij de bebouwingsdichtheid tot omstreeks het 

midden van de 19e eeuw relatief beperkt gebleven is. 

Ook de erfinrichting is nog herkenbaar vanuit de 

kadastrale minuut kaart van 1823. 

Het architectuurhistorisch belang van de stolp kan 

gerelateerd worden aan de basisvorm van de stolp 

(de bouwmassa) en aan de gevels die in 1936 zijn 

ontstaan. Deze laatste zijn integraal in bijna 

ongewijzigde vorm behouden en geven een beeld van 

de heersende beleving van architectuur en 

modernisering in die tijd. De bouwmassa van de stolp 

als vorm is bijna iconisch voor de 

plattelandsarchitectuur in Noord-Holland en ook die 

is in bijna ongeschonden staat bewaard. Het 

ingekorte vooreind doet hier geen afbreuk aan. 

(Overigens kan in plaats van over  

(plattelands)architectuur misschien beter gesproken 

worden over landelijke bouwkunst.) 

Het bouwhistorisch belang van de stolp is gelegen in 

de afleesbaarheid van een aantal inmiddels 

gewijzigde constructiedelen of de restanten daarvan. 

Deze delen zijn van belang voor het pand zelf, maar 

ook vanwege de relatieve zeldzaamheid in 

vergelijking met panden van dezelfde typologie en 

functie. Bovendien is er tot op heden sinds de laatste 

grote verandering in 1936 weinig ingrijpends meer 

gebeurd, waardoor er nog relatief veel 
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bouwhistorische informatie bewaard en te 

onderzoeken is. 

4.2 Interne waardestelling 
Deze waardestelling is opgesteld volgens de 

Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek (Hendriks, et 

al. 2009). Voor de waardestelling is alleen gekeken 

naar de cultuurhistorische waarde en de waarde voor 

de afleesbaarheid van de bouwhistorische 

ontwikkeling van het pand, danwel het ensemble van 

panden en objecten. Onder de cultuurhistorische 

waarde valt in dit verband ook de ontwikkelingen in 

het agrarisch bedrijf. 

De stolp en schuur zijn nooit gerestaureerd. Er zijn 

verbouwingen en reparaties uitgevoerd, volgens de 

opvattingen en financiële mogelijkheden in die 

periodes. Deze zijn daarom beschouwd als onderdeel 

van de bouwhistorische ontwikkeling of 

gebruikshistorie vanaf de primaire bouwfase en als 

zodanig gewaardeerd. Daarbij is meegewogen dat 

wat er nu nog in de stolp, schuur en op het erf 

aanwezig is een tijdsbeeld vormt van de 

ontwikkelingen van het boerenbedrijf en de 

bewoning tussen de vroege 17e eeuw tot de 

bedrijfsbeëindiging rond 2000. Al deze aspecten 

hebben ertoe bijgedragen dat hierdoor in deze 

waardestelling een vrij ruimhartig standpunt is 

ingenomen ten aanzien van de toegekende 

monumentwaarde. Door de afleesbaarheid van deze 

continue ontwikkeling binnen de oorspronkelijke 

opstallen is de cultuurhistorische waarde hiervan 

extra meegewogen. Daardoor hebben ook vrij jonge 

elementen uit het laatste kwart van de twintigste 

eeuw een positieve waardestelling gekregen. 

4.2.1 Bouwmassa 
Bij de waardering van de diverse bouwmassa’s zijn de 

waardering van de bouwmuren (met de nadruk op de 

contour van de plattegrond) en de kapvorm van deze 

bouwdelen maatgevend. De individuele onderdelen 

(muren, balklagen, afwerkingen etc.) binnen een 

bouwdeel worden hiermee niet direct gewaardeerd. 

Dat komt in de volgende paragrafen aan bod. 

De bouwdelen van Westeinderweg 25 zijn duidelijk te 

onderscheiden en zijn nog steeds bouwkundig 

zelfstandige eenheden22. Ze hebben allemaal een 

eigen primaire bouwfase.  

De stolp heeft als West-Fries type met uitgebouwd 

vooreind en staart een kenmerkende gelede contour. 

De staart is mogelijk sinds de primaire bouwfase al 

aanwezig. Het uitgebouwde vooreind was 

oorspronkelijk langer maar is ondanks het inkorten 

bij de verbouwing in 1936 nog herkenbaar. De 

dakvorm is ongewijzigd gebleven. Hierdoor is de 

contour als gaaf aan te merken. De indeling is wel 

gewijzigd maar grotendeels nog wel herkenbaar, 

waardoor dit ook als gaaf wordt aangemerkt. Een 

aantal elementen daarin heeft een hoge 

                                                           
22

 Het tussenlid is in feite een soort carport dat zonder de 
stolp en schuur niet kan bestaan. Hierdoor kan dit niet 
echt als bouwkundig zelfstandige eenheid aangemerkt 
worden. 

zeldzaamheidswaarde. De bouwmassa van de stolp 

wordt hierom hoog gewaardeerd. 

Voor de schuur geldt hetzelfde. Het secreet wordt als 

onderdeel van de schuur beschouwd, hoewel het op 

de mestplaat en tegen de schuur staat. Ook de 

bouwmassa van de schuur is hoog gewaardeerd. 

Het tussenlid heeft vooral cultuurhistorische waarde 

vanwege de relatie met de ontwikkeling in de 

bedrijfsvoering. Het is een soort carport die 

hoofdzakelijk als stalling van de tweede (grotere) 

tractor dient, die op het bedrijf kwam vanwege de 

aankoop van een cyclomaaier. De oudere kleinere 

tractor was hier minder geschikt voor. Deze waarde 

wordt als positief aangemerkt. Als bouwkundig 

element is de architectuurhistorische en 

bouwhistorische waarde beperkt, beiden met een 

indifferente waardering. De ensemble waarde in 

relatie tot het geheel van stolp en schuur wordt als 

positief gewaardeerd.  De bouwmassa is als positief 

gewaardeerd vanwege de cultuurhistorische en 

ensemblewaarde. 

De kuilgras silo en de mestplaat met gierkelder: beide 

zijn gaaf. De silo heeft zelfs nog de houten hekken 

voor de verhoging in de schuur opgeslagen. Dit 

laatste lijkt een zeldzaamheid, er zijn geen andere 

voorbeelden bekend. Beide zijn cultuurhistorisch van 

belang, omdat ze een onderdeel zijn van het 

agrarisch bedrijf en daarmee onderdeel van het 

ensemble. Ze maken het verhaal als het ware 

compleet. Het bergje tegen de kuilgras silo hoort hier 
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in feite ook bij. Het is onderdeel van het functioneren 

van de silo en heeft daarom een cultuurhistorische en 

ensemble waarde. Beide worden daarom hoog 

gewaardeerd. 

De houten stal met machineberging achter de schuur 

is vooral cultuurhistorisch interessant vanwege de 

herkomst van de gebruikte balken: deze zijn 

afkomstig van een overbodig geraakte Zweedse 

noodwoning. Vanuit het aspect van de agrarische 

bedrijfsvoering heeft de stal wel een rol. Dit is 

onderdeel van de cultuurhistorische waarde die als 

positief is gewaardeerd. De architectuurhistorische 

en bouwhistorische waarde is indifferent. De 

ensemble waarde is positief.  

4.2.2 Exterieur 
Per bouwdeel wordt de waardestelling van het 

exterieur beschreven. 

4.2.2.1 Hoofdgebouw – de stolp 
Het exterieur van de stolp omvat de gevels en de 

dakbedekking, welke in contour de bouwmassa van 

de primaire bouwfase hebben behouden.  

De geveldelen van de verbouwing uit 1936 vormen 

een architectuurhistorisch en cultuurhistorisch beeld 

van de denkbeelden ten aanzien van architectuur en 

vernieuwing in die tijd. De kopgevel van de staart 

dateert uit 1943 maar volgt de vorm van de oude 

gevel, waarbij in steensoort is aangesloten bij de 

geveldelen van 1936. De achtergevel is in 1948 

opnieuw opgemetseld met gebruik van de 

afkomende stenen. De stalvensters zijn daarbij 

nieuwe toevoegingen. Dit is onderdeel van de 

modernisering van de stal, met meer licht voor het 

vee. De gaafheid van al deze geveldelen is hoog. Al 

deze aspecten zijn aanleiding om aan alle gevels een 

hoge monumentwaarde toe te kennen. 

De darsdeur met bovenlicht dateert van omstreeks 

XVIIId en is daarbij behouden en zijn beeldbepalend 

voor de voorgevel. De darsdeuren zelf zijn in XXd 

vernieuwd, maar vormen wel een integraal 

onderdeel van de toegang van de dars, dat eveneens 

de contour van de bouwmassa uit de primaire 

bouwfase volgt. De gaafheid van deze deurpartij is 

hoog. Deze aspecten zijn aanleiding om hieraan een 

hoge monumentwaarde toe te kennen. 

Voor het dak met de pannen- en rietbedekking zijn 

dezelfde overwegingen reden om ook hieraan een 

hoge monumentwaarde toe te kennen. Het gaat 

hierbij vooral om het aspect van de materiaalsoort, 

vormgeving en het kenmerkende gesloten karakter 

van de dakvlakken. 

4.2.2. 2 Tussenlid 
Hoofdzakelijk op basis van de waardering van de 

bouwmassa volgt hieruit de waardering voor het 

exterieur. Vorm en materiaal zijn onderdeel van de 

cultuurhistorie en gebruikshistorie en zijn een 

kenmerk van de omstandigheden en bouwkundige 

oplossingen in de periode dat het tussenlid is 

toegevoegd.  Deze is daarom als positief 

gewaardeerd. 

4.2.2.3 Schuur en secreet 
Hoofdzakelijk op basis van de waardering van de 

bouwmassa volgt hieruit de waardering voor het 

exterieur. Deze is daarom als positief gewaardeerd. 

Vorm en materiaal zijn onderdeel van de 

cultuurhistorie en gebruikshistorie en zijn een 

kenmerk van de omstandigheden en bouwkundige 

oplossingen in de periode waarin de bouwmassa tot 

stand is gekomen en de gevels zijn vernieuwd. Het 

betreft hier de dakbedekking van alle dakvlakken, alle 

gevels met vensters en deuren en het kleurgebruik. 

4.2.2.4 Houten stal 
Hoofdzakelijk op basis van de waardering van de 

bouwmassa volgt hieruit de waardering voor het 

exterieur. Vorm en materiaal zijn onderdeel van de 

cultuurhistorie en gebruikshistorie en zijn een 

kenmerk van de omstandigheden en oplossingen in 

de periode dat deze stal is gebouwd. Het materiaal 

en de conservering (kleur en structuur) zijn mede 

onderdeel van dit kenmerk. Deze is daarom als 

positief gewaardeerd. 

4.2.2.4 Kuilgras silo en mestplaat 
Hoofdzakelijk op basis van de waardering van de 

bouwmassa volgt hieruit de waardering voor het 

exterieur. Vorm en materiaal zijn onderdeel van de 

cultuurhistorie en gebruikshistorie en zijn een 

kenmerk van de omstandigheden en bouwkundige 

oplossingen in de periode dat deze elementen zijn 

toegevoegd.  Deze is daarom als positief 

gewaardeerd. 
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4.2.3 Constructie 
Deze beschrijving beperkt zich tot de bouwdelen 

Stolp en Schuur met secreet. De waardering van de 

bouwmassa  van het tussenlid, de houten stal, de 

kuilgras silo en de mestplaat volstaat voor deze 

objecten. Behalve het tussenlid betreft het objecten 

van beton daterend van 1936 tot ongeveer 1950, wat 

gebruikelijk is voor deze objectgroep. Het materiaal 

vormt mede de bouwmassa, zodat deze waardering 

leidend is. 

4.2.3.1 Kelders 
De waterkelder in de stal (niet meer in gebruik en 

toegankelijk) en de hisukelder onder de trapopgang 

zijn nog de originele van de primaire bouwfase. De 

huiskelder heeft in de gemetselde trap een wijziging 

ondergaan op een niet te dateren moment dat ruim 

voor 1936 ligt. Hoewel de waterkelder niet 

onderzocht is wordt deze geacht gaaf te zijn. De 

huiskelder is gaaf bewaard.  

Voor de waterkelder in de schuur geldt hetzelfde: 

deze is gaaf en behoort bij de primaire bouwfase van 

de schuur.  Alle kelders zijn daarom als hoog 

gewaardeerd. 

4.2.3.2 Hoofdgebouw – de stolp 
Funderingen: 
Deze zijn van de bouwtijd en gaaf bewaard, daarom 

als hoog gewaardeerd. 

Vierkant: 
Het vierkant bestaat uit de stijlen,  dekbalken, 

oversteksbalken, zwingen en de draagbalken waarop 

de vloerbalken van de omliggende ruimtes zijn 

opgelegd. Deze is van de bouwtijd en gaaf bewaard 

met daarin twee zwingen aan de straatzijde die van 

uit het gesloopte vooreind vrijgekomen balken zijn 

gemaakt. Vanwege de ouderdom, gaafheid en 

daardoor relatief hoge zeldzaamheid is het vierkant 

hoog gewaardeerd. 

Balklagen en gebinten: 
De gebinten in de koestal, de balklaag de keuken tot 

aan de voorgevel en die in de darskamer vormen in 

een integrale combinatie van balklagen uit de 

originele opzet en nieuwe toevoegingen of 

vervangingen tijdens de verbouwing van 1936. 

Daarom zijn deze gebinten en de balklaag als geheel 

hoog gewaardeerd. De individuele balken in de 

woonkamer (vier stuks) en in het verlaagde plafond 

van de slaapkamers hebben op basis van hun 

ouderdom een indifferente monumentwaarde. 

Omdat ze deel uitmaken van de balklaag 

(woonkamer) en van de verbouwing van 1936 en 

daarmee onderdeel zijn van deze bouwfase 

(woonkamer en slaapkamer) hebben ze vanuit die 

positie een hoge monumentwaarde. De balklaag van 

de darskamer heeft eveneens een hoge 

monumentwaarde voor de individuele balken, omdat 

ze vermoedelijk hergebruikt zijn van balken die in 

1936 vrijgekomen zijn.   

De muurstijlen langs de buitengevels van 1936 

hebben eveneens een dubbele waardering: hoog als 

onderdeel van de gevel, indifferent als individuele 

balk op basis van hun ouderdom. De muurstijlen 

langs de overige gevels en in de darskamer hebben 

een hoge monumentenwaarde. Deze vormen een 

integraal onderdeel van de betreffende gevel en, in 

ieder geval de stijlen in de darskamer, zijn 

vermoedelijk hergebruikte stijlen die bij de 

verbouwing in 1936 zijn vrij gekomen. 

Balklagen van vloeren: 
Alleen in de woonkamer en slaapkamers resteren nog 

de oude vloerbalken. Op basis van hun ouderdom en 

positie is hieraan een hoge monumentwaarde 

toegekend.  

Het beton van de vloeren in de keuken, hal en 

darskamer heeft een indifferente monumentwaarde, 

op basis van het gebruikte materiaal. 

Kap: 
De gehele kap bestaande uit de sporen, gordingen, 

stutten, hanebalken met schoren behoren tot de 

originele bouwmasse die bepalend is voor de vorm 

van de kap. Mogelijk is een deel nog afkomstig van de 

primaire bouwfase, meer waarschijnlijk is een deel 

van de sporen een keer vervangen. Bijvoorbeeld op 

een moment dat ook de gebinten in de koestal zijn 

vernieuwd, ergens in de negentiende eeuw. Daarom 

is aan dit geheel een hoge monumentwaarde 

toegekend. 

Stookplaatsen en schoorstenen: 
De schouw met schoorsteen in de koestal, het restant 

van de schouw met de kaars nissen in de darskamer 

en de schoorsteen boven de woonkamer hebben een 

hoge monumentwaarde. Ze zijn alle drie waardevol 
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vanwege hun leeftijd (primaire bouwfase) en 

zeldzaamheid, gaafheid en samenhang met de 

hoofdopzet van de boerderij in de bouwtijd. Voor de 

schoorsteen in van de woonkamer geldt daarbij nog 

het verband met de verbouwing in 1936. Het 

rookkanaal in de keuken heeft een positieve 

monumentwaarde vanwege de leeftijd en de 

samenhang met de vernieuwing van de keuken in 

1948. 

De schouw in de  woonkamer dateert van 1936 en 

heeft vanwege de samenhang met de verbouwing en 

de gaafheid een hoge monumentwaarde. Het is 

tevens een kenmerkend onderdeel van het interieur 

in die periode. 

Binnenwanden: 
De houten wanden rond het vierkant bestaande uit 

stijlen, regels en beschot met een hoge 

monumentwaarde. Materiaal en constructie hiervan 

is kenmerkend voor het gebouwtype, de 

bouwhistorische waarde is door de afleesbaarheid 

hoog.  

De houten binnenwanden in de woning hebben een 

hoge monumentwaarde. De wanden tussen keuken-

hal en tussen hal-woonkamer behoren mogelijk tot 

een verbouwing in de 18e eeuw. Het stukje wand 

tussen schouw en kamerdeur met de kast is mogelijk 

gedeeltelijk  in 1936 verbouwd met gebruik van 

afkomend beschot uit het gesloopte vooreind. Hier is 

vooral een bouwhistorische waarde van hoog belang, 

omdat nader bouwhistorisch onderzoek hier mogelijk 

meer informatie kan opleveren over de 

oorspronkelijke stookplaats in de woonkamer. 

De wand tussen woonkamer en trapopgang behoort 

qua positie tot de oorspronkelijke opzet (XVIIA). Een 

deel van het materiaal hoort daar vermoedelijk ook 

bij, met aanpassingen in de 18e en 19e eeuw, wat van 

belang is voor de bouwhistorische afleesbaarheid. 

De wanden rond de slaapkamers en de buitenwand 

van de woonkamer behoort tot de verbouwing in 

1936, waarbij vermoedelijk wandbeschot is 

hergebruikt. De relatie met deze verbouwing en de 

vermoedelijk bouwhistorische waarde van het 

materiaal zijn aanleiding om hier een positieve 

monumentwaarde aan toe te kennen. 

De stenen binnenmuren in de darskamer ter 

weerszijden van de schouw zijn in 1936 en in XXB 

toegevoegd,  daarom is een indifferente 

monumentwaarde toegekend. De stenen muur 

tussen keuken en stal is onderdeel van de 

verbouwing van de keuken en stal in 1948, waarbij 

vermoedelijk de stenen van de in 1943 gesloopte 

kopgevel van de staart zijn verwerkt. Deze muur 

vormt een onderdeel van de laatste bouwfase in de 

opzet van de stal en keuken. De gaafheid is hoog.  

Deze aspecten zijn aanleiding om aan deze muur een 

hoge monumentwaarde toe te kennen.  

De stenen muur van de kast in de keuken vormt een 

integraal onderdeel van de vernieuwing van de 

keuken in 1948. Als kast heeft het geen 

zeldzaamheidswaarde. Daarom is aan deze muur een 

positieve monumentwaarde toegekend. 

4.2.3.3 Schuur 
Funderingen: 
Deze zijn vermoedelijk van de bouwtijd en gaaf 

bewaard, daarom als hoog gewaardeerd. 

Balklagen en gebinten: 
Deze zijn van de bouwtijd en gaaf bewaard. Ook het 

materiaal en de afwerking (dennen of vuren, met de 

dissel boskant behakt) lijken een zekere 

zeldzaamheid te bezitten. Daarom zijn deze als hoog 

gewaardeerd. 

Kap: 
De monumentwaarde hiervan is hoog, waarbij met 

name de materialen en vormgeving van belang zijn 

omdat dit typerend is voor dit gebouwtype en de 

bouwtijd. Bovendien geeft de kap vorm aan de 

kapvorm, welke een essentieel aspect van de 

bouwmassa is. 

Binnenwanden: 
Het stenen muurtje onder de linker stijlen van de 

achterste twee gebinten kan als binnenwand worden 

beschouwd. Deze wordt tot de funderingen 

gerekend, waarmee de monumentwaarde bepaald is. 

De wand van multiplex rond het tanklokaal is geen 

constructief onderdeel van de schuur maar onderdeel 

van het interieur. Hij wordt dan ook daar beschreven. 
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4.2.4 Interieur 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de stolp en de schuur 

met secreet waarvan de monumentwaarde van de 

interieuronderdelen en afwerking wordt gegeven. 

Het gaat hier om de afwerklagen (verf, behang, 

vloerbedekking) en de deuren. 

De overige bouwdelen hebben geen werkelijk 

interieur. De stalindeling in de houten stal wordt als 

secondair onderdeel van de bouwmasse beschouwd 

en heeft daarbinnen een indifferente 

monumentwaarde. 

4.2.4.1 Stolp 

4.2.4.1.1 Stal 
Tot de interieurafwerking wordt voor deze ruimte 

met name de kleurige afwerking bedoeld. In het 

stalgedeelte dat tot 1936 tot de keuken behoorde 

hebben deze kleuren ook een bouwhistorisch aspect. 

Daarom hebben deze verflagen als historisch 

materiaal een hoge monumentwaarde. 

In de rest van de stal is het met name de 

cultuurhistorische waarde die van belang is voor de 

monumentwaarde van de kleurige afwerking. 

Daarom hebben in dit gedeelte de toegepaste 

kleuren een hoge monumentwaarde. Het betreft hier 

het zwart met geel-rode accenten in de grup, het 

blauw met rode accenten van de koeschotten, muur- 

en koestijlen (gebintstijlen) en het blauw en grijs van 

het beschot van de hooiwand. 

4.2.4.1.2 Keuken 
De wand- en vloerafwerkingen hebben geen 

bijzondere kenmerken of zeldzaamheidswaarde. Wel 

zijn ze kenmerkend voor de periode waarin deze 

bouwfase is ontstaan en de sfeer van de keuken als 

tijdsbeeld. Daarom is hier een indifferente waarde 

aan toegekend. 

De deuren en het aanrecht met granito blad zijn 

kenmerkend voor deze periode. Hardboard 

plafondaftimmeringen en dit type aanrechten 

beginnen al een zekere zeldzaamheidswaarde te 

krijgen. De deuren zijn nog relatief algemeen, maar 

omdat ze onderdeel zijn van deze bouwfase en 

inclusief het hang en sluitwerk gaaf behouden zijn is 

dit meegewogen. Daarom een positieve 

monumentwaarde voor deze elementen. 

4.2.4.1.3 Entree/hal 
De afwerklagen op wanden en plafond bestaan uit 

geschilderd hardboard en triplex aftimmering. De 

vormgeving hiervan is niet bijzonder of zeldzaam. Het 

hardboard wordt dat misschien wel inmiddels. Er is 

een indifferente monumentwaarde toegekend aan 

deze afwerklagen. 

4.2.4.1.4 Woonkamer 
De vloerbedekking en plafondaftimmering hebben 

geen bijzondere kenmerken of zeldzaamheidswaarde. 

Indifferente monumentwaarde. 

De deuren met de lijsten en neuten zijn kenmerkend 

voor de periode en in deze bouwfase met het hang 

en sluitwerk gaaf bewaard. Het behang op linnen 

bespanning op de vier wanden is op zich wel 

bijzonder omdat het vermoedelijk uit 1936 stamt en 

gaaf bewaard is gebleven. Daarom hebben deze 

onderdelen een positieve monumentwaarde . 

De schouw is al besproken bij 4.2.3.2 in de paragraaf 

over stookplaatsen. 

De achter het behang verscholen bedsteedeuren in 

de wand van de trapopgang hebben een 

ensemblewaarde en bouwhistorische waarde met de 

kamerdeur van slaapkamer 1, de kast- en 

bedsteedeuren op de schuurzolder en de dubbele 

kastdeur in slaapkamer 2. Daarom is aan deze deuren 

een hoge monumentwaarde toegekend. 

4.2.4.1.5 Slaapkamers 
Voor beide slaapkamers samen: 

De vloerbedekking en plafondaftimmering hebben 

geen bijzondere kenmerken of zeldzaamheidswaarde. 

Indifferente monumentwaarde. 

De deuren zijn reeds besproken in de vorige 

paragraaf. 

Voor het behang geldt de redenatie zoals bij de 

woonkamer. Omdat het behang in Slaapkamer 2 een 

stuk jonger is en geen bijzondere kenmerken bezit is 

hier een indifferente monumentwaarde aan gegeven. 

4.2.4.1.6 Darskamer 
Deze heeft geen afwerklagen behalve een 

cementpleister op de muren dat als onderdeel van 
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muren wordt gezien en daar de waardestelling van 

overgenomen. 

4.2.4.1.7 Dars 
Deze is grotendeels besproken in 4.2.3.2.1 bij 

binnenwanden. De bestrating van gele steentjes is 

gaaf bewaard gebleven, waarbij de verzakkingen 

(rijsporen) onderdeel zijn geworden van de 

cultuurhistorische waarde. Hieruit is immers 

afleesbaar hoe deze ruimte werd gebruikt. De 

meterkast met elektrische installatie geeft een beeld 

van de ontwikkeling van de elektrische installatie. De 

installatiedelen hebben een zekere 

zeldzaamheidswaarde gekregen. Daarom zijn aan 

deze elementen een hoge monumentenwaarde 

gegeven. 

4.2.4.1.8 Tasruimte 
Deze is onderdeel van de constructie van het vierkant 

en heeft geen eigen interieurafwerking. Essentieel 

kenmerk van de tasruimte is wel dat dit een lege 

ruimte is bestemd voor de opslag van hooi. Deze 

leegte kan als onderdeel van de cultuurhistorische 

waarde beschouwd worden. Deze is als hoge 

monumentwaarde gekenmerkt. (Zonder weergave in 

de waardestellingsplattegrond.) 

4.2.4.1.9 Zolder 
De zolder heeft geen interieurafwerkingen.  Wel is 

kenmerkend dat de zolder in een stolp in het 

algemeen geheel open is, wat in deze boerderij ook 

het geval is. Deze openheid kan als onderdeel van de 

cultuurhistorische waarde beschouwd worden. Deze 

is als hoge monumentwaarde gekenmerkt. (Zonder 

weergave in de waardestellingsplattegrond.) 

4.2.4.2 Schuur 
De schuur heeft behoudens de cementpleister op de 

binnenzijde van de gevels weinig 

interieurafwerkingen. Het betreft in hoofdzaak de 

schotten van de stalverdelingen, de houten 

beschieting onder de lagewand van de rechter 

zijbeuk en de multiplex wanden met schuifdeur van 

het tanklokaal. Deze elementen zijn onderdeel van 

het agrarisch gebruik en hebben cultuurhistorische 

waarde omdat ze illustratief zijn voor de ontwikkeling 

van het boerenbedrijf tot de bedrijfsbeëindiging rond 

het jaar 2000. Daarom hebben ze een positieve 

monumentwaarde gekregen. 
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4.2.5 Waarderingsplattegronden   
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5 Advies 

5.1 Aanbevolen vervolgonderzoek 
Doordat de boerderij nog bewoond is bestond er 

tijdens deze opname geen mogelijkheid voor 

nauwkeuriger onderzoek van een aantal elementen 

in de woning. Hiervoor zouden wandafwerkingen 

gedeeltelijk verwijderd moeten worden wat in dit 

stadium niet wenselijk is. Ook was er hier en daar 

door opgeslagen spullen (op de zolders) en het 

opgeslagen hooi in de tasruimte geen mogelijkheid 

om op die plaatsen te meten en te fotograferen. Bij 

de achterwand van de schouw in de darskamer kon 

deze door het opgeslagen hooi vanuit de tasruimte 

zelfs niet bekeken worden. 

Met name het gebied tussen de keuken en de 

woonkamer en de wand van de woonkamer boven de 

kelder zijn zeer interessant, omdat hier nog vragen 

open staan over hoe en wanneer daar in de diverse 

bouwfasen veranderingen aan zijn gedaan. 

Het vierkant zelf is van de bouwtijd en met de 

schouw in de darskamer daterend van mogelijk voor 

1630. De resten van de gebintconstructie in het 

vooreind (slaapkamers) wijst op een constructievorm 

met verbindingen die erg lijken op die in het vierkant 

(lipverbinding met haak) en tot op heden nog niet 

eerder in stolpen in de regio is aangetroffen. Dit wijst 

op een bouwfase die vermoedelijk wel gelijk is met 

de primaire bouwfase waarin het vierkant is 

geplaatst. 

Vragen die nog open staan: 

8. Wat is de exacte datering van het vierkant en 

de gebintconstructie in het vooreind? 

Dendrochronologisch onderzoek kan hier 

antwoord op geven. 

9. Zijn de koestalgebinten nog uit de bouwtijd 

of zijn ze toch integraal vervangen, mogelijk 

gelijk met een vernieuwing van de 

daksporen? Mogelijk kan 

dendrochronologisch onderzoek op de 

gebintstijlen en een aantal daksporen hier 

antwoord op geven. 

10. De staart was waarschijnlijk al aanwezig 

vanaf de primaire bouwfase. Zou daar in de 

fundering van de achtergevel bewijs van zijn 

door het ontbreken van een bouwnaad? 

Gedeeltelijk ontgaven van de fundering langs 

de achtergevel maakt dit mogelijk zichtbaar. 

11. Waar waren de oorspronkelijke 

stookplaatsen uit de primaire bouwfase in de 

woning en keuken? Stonden die in de 

scheidingswand tussen beide? Is er in de late 

18e tot 19e eeuw een verbouwing geweest 

waarbij de schouw(en) zijn verplaatst? Hoe 

en wanneer zijn de wanden tussen keuken en 

woonkamer en de bedsteewand boven de 

kelder veranderd? Op al deze vragen zou 

middels een deelontleding mogelijk 

antwoord gevonden kunnen worden. 

12. In aanvulling op punt 4 kan kleurhistorisch 

onderzoek gebruikt worden, voor een 

datering, maar ook voor mogelijke 

samenhangen tussen ruimten en wanden en 

de wijzigingen daarin. Ook de op de 

schuurzolder gevonden deuren kunnen 

hierbij betrokken worden. 

13. Was er een bedstee in de woonkamer 

uitgebouwd in de hooiberging? Behalve via 

een deelontleding voor vraag 4 kan dit 

mogelijk ook beantwoord worden door in de 

tasruimte de bodem/vloer te onderzoeken op 

sporen van de bedstee constructie die daar 

gestaan kan hebben. 

14. Het gesloopte deel van het vooreind biedt 

mogelijk via archeologisch onderzoek 

antwoord op vragen over het gebruik en de 

fundering van dit deel van het pand en of er 

resten van een huis of woning van voor 1630 

bestaan. De stolp is immers mogelijk niet het 

eerste pand op dit erf. 

15. Is er op basis van de erfinrichting en de 

transportroutes daarin een vergelijking te 

maken met vergelijkbare boerderijen in de 

regio en hoe verhoudt deze boerderij zich 

daar mee? Cultuurhistorisch onderzoek en 

archiefonderzoek kan hier mogelijk antwoord 

op geven. 

5.2 Advies voor de toekomst 
Deze stolp met schuur en erfinrichting en de daarin 

besloten afleesbare continuïteit van de ontwikkeling 

van het bedrijf en wonen is relatief gaaf bewaard 

gebleven. Daarom strekt het aanbeveling dit 

ensemble een beschermde status te geven. Deze 

boerderij is een tijdsdocument van bijna 400 jaar.  
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Foto’s en tekeningen zijn gemaakt door de auteur 

met uitzondering van de hieronder genoemde. 

Afbeelding 5 : 
Schermafdruk van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland; 

Afbeeldingen 6,7 en 8: 
Aangeleverd door Dieuwertje Duijn, details van de 

kadastrale minuut kaart van 1823 en de hulpkaart uit 

1925. 

Afb. 10 
Schermafdruk van Kadastralekaart.com 
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Bijlagen 

A. bewonersgeschiedenis 1607 – 1832 
In de koegang hangt een lijstje met bewoners, 

opgesteld door Sjaak Jong op basis van 

archiefonderzoek in de transportakten, 

verpondingsregisters en de Oorspronkelijk 

Aanwijzende Tabel bij de kadastrale minuut van 

1832.  

(Sjaak Jong (te Zwaagdijk-West) is amateur 

archeoloog en doet archiefonderzoek naar 

stolpboerderijen in Zwaagdijk-West en Wognum.) 

Weergave van deze lijst: 

45 Z 2010 Westeinderweg 25, Theo Blauw 

1832 Kadaster sectie D no.  91, Willem Schouten 

1808 Erfgen. Van Pieter Mulder verp. 6-0 ten 

1800 De kinderen van Pieter Mulder verp. 3-0 

1731 Pieter Mulder een boerenhuis verp. 3-0 oude 

verp. 2-15-7 

1696 Pieter Sijverts Mulder’s kinderen 6M 112R 6V 

verp. Huis 2-15-7 

1632 Banning Allertsz. 6M 512,5R verp. Huis 2-15-7 

1630 Nanning Allertsz. Van Cornelis Tijsz. 6M 121/2R 

met huis er op 2-13-4 

1620 Nanninck Allertsz. 7M 512,5R + 350R huis 8st. 

14p. 

1619 09-02 Nanning Allertsz. Van Cornelis Thijsz. 4M 

362 ½ R met huis er op O- Corn. Corn. W- Dirck 

Gangolffsz. 

1617 13 juni Cornelis Thijsz. Geeft als onderpand 4M 

met huis er op belend ten westen Dirk ? en ten oosten 

Pieter Albertsz. Item 300R akker N v.d. weg O- Pieter 

Claasz. W- Pieter Jan Sijes. 

1609 30 mei Cornelis Thijsz. Van Spanbroek maar nu 

in de Willichrijp stelt tot onderpand 4M met huis er 

op. Belend ten westen Marie Claes en ten oosten 

Pieter Albertsz. 

De codes met M, R en V betreft de grondoppervlak, 

bijvoorbeeld 6M 112R 6V = 6 morgen, 112 roeden 6 

voeten (???) 

Codes zoals 2-15-7 zijn bedragen in guldens-stuivers-

penningen. 

Op 4 december 2018 is tijdens een bezoek aan Sjaak 

Jong informatie verkregen over de herkomst van deze 

gegevens. Het gaat om de archieven: 

 Transporten Hoorn 4565e Wognum-Wadway, 

Nibbixwoud en Hauwert 1602-1652, gegevens t/m 

1619. Daarna uit de verpondingsregisters van 

Wognum in het betreffende jaar. Er zijn destijds geen 

archiefstuk nummers genoteerd. 

Deze lijst geeft geen directe informatie over de vorm 

van het pand op deze locatie. Dit betekent dat het 

huis op de genoemde percelen ook de huidige stolp 

(in zijn gedaante van voor 1936) is maar ook een 

voorganger zou kunnen zijn. Wel is duidelijk dat er in 

1609 al een huis in een of andere vorm op dit perceel 

bestond.  

Uit de heffing van de verponding van 1630 – 1731 

blijkt het bedrag redelijk constant, waaruit 

geconcludeerd zou kunnen worden dat de huidige 

stolp in 1630 al bestond. Dit betekent dat de primaire 

bouwfase tussen 1609 en 1630 kan dateren. 
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B. Bewonersgeschiedenis 1832 – heden 
Mevrouw Dieuwertje Duijn, werkzaam bij 

Archeologie West-Friesland, heeft gegevens verstrekt 

over de bewonersgeschiedenis vanaf 1832 tot heden, 

op basis van de kadastrale wijzigingen.  

De geleverde informatie geeft een beeld van 

hoofdzakelijk wijzigingen in de percelen, waarbij 

delen worden gesplitst of samengevoegd. Interessant 

is dat vanaf 1949 een aantal verbouwingen en 

gedeeltelijke vernieuwingen wordt genoemd.  

Hieruit blijkt onder andere dat de gierkelder in 1954 

is geregistreerd, dus in 1952 of 1953 is gebouwd. 

Rond deze tijd zal ook de schuur in een aantal fasen 

van nieuwe gevels zijn voorzien. 

Weergave van de verstrekte informatie: 

dj = dienstjaar. De gebeurtenis vond dan plaats in het 

jaar ervoor of het einde van het jaar daar weer voor. 

 

Kadaster Westeinderweg 25 

 

Wognum, D91 

 

1832: Willem Schouten, landman 

Geen verandering genoteerd 

naar 132, nr 3 

 

Klaas Raat, schout 

Publieke verkoop 15 dec. 1834 

naar 45, nr 7 

 

Cornelis Commandeur, landbouwer 

Scheiding 16 februari 1844 

naar 354, nr 2 

 

Arijaantje Commandeur, huisvrouw van Jan Konijn 

dj 1873 vereenigd 

naar 354, nr 12 

Nieuw nr: D340, huis schuur en erf (hulpkaart) 

dj 1873 verkoop 

naar 806, nr 1 

 

Klaas Wever, landman 

dj 1881 verkoop 

naar 961, nr 1 

 

Jan Klaasz Stam, landman 

dj 1896 verkoop 

naar 1234, nr 1 

 

Pieter Simon Fool, zonder beroep (oorspronkelijk 

Alkmaar) 

dj 1926 verkoop 

naar 1025, nr 8 

 

Jan Klaasz Blauw, later zijn weduwe Marijtje 

Kieftenburg 

dj 1926 vereeniging 

naar 1025, nr 12 

Nieuw nr: D533, huis schuur en weiland (hulpkaart) 

dj 1936 scheiding 

naar 2225, nr 4 

 

Cornelis Jansz Blauw, veehouder, later zijn weduwe 

Alida van Diepen en kinderen 

dj 1936 verbouw 

naar 2225, nr 5 

Nr blijft hetzelfde 

dj 1949 gedeeltelijke vernieuwing, naar 2225, nr 6 

Nr blijft hetzelfde 

dj 1954 verbouw 

naar 2225, nr 7 

Nr blijft hetzelfde. Omschrijving: huis, schuur 

gierkelder en weiland 

dj 1964 verkoop 

naar 2833, nr 1 

en 2225, nr 8 (huis) 

Nieuw nr: D654, huis, schuur gierkelder en weiland 

(hulpkaart) 

dj 1969 vereeniging 

naar 2225, nr 13 

Nieuw nr: D756: boerderij schuur gierkelder weiland 

(hulpkaart) 

dj 1973 verkoop 

naar 2973, nr 5 

 

Johannes Theodorus Blauw en Theodorus Johannes 

Blauw (beide helft) 

dj 1979 verkoop 

naar 2973, nr 6 

Nieuw nr: D827 (hulpkaart) 

Stopt 
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C. Baksteenformaten in de stolp en de 

schuur 
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D. Vergunnigen uit het Westfries Archief 
Hier volgt een weergave van de in het Westfries Archief te Hoorn gevonden en gefotografeerde vergunningen voor de diverse verbouwingen. 

D.1: Vergunning 1936, verbouwing woning en gevels van de stolp 
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Detail van de tekening: 
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D.2: vergunning 1948, vernieuwen stal  
Dit betreft het opnieuw opmetselen van de achtergevel, de verbouwing van de stal met de nieuwe keuken. De tekening is hier niet meer bij. 
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D.3: Vergunnning 1953, vernieuwen van de schuur 
Dit betreft het vernieuwen van de linker zijgevel en achtergevel. De tekening hiervan ontbreekt. 
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