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Jelle Schuurmans en Marianne Haan zochten enkele jaren geleden 
vanuit hun woonplaats Sijbekarspel naar een nieuwe stek. Jelle: ‘We 
wilden graag in een stolp wonen op een mooie landelijke plek, maar 
met faciliteiten als een supermarkt en basisschool in de buurt’. Hun 
droomlocatie vonden zij in Spanbroek, waar de achterzijde van het 
perceel Spanbroekerweg 23 een schitterend uitzicht biedt over de 
weilanden van de Lage Hoek. Het vierkant van de stolpboerderij bleek 
constructief echter in slechte staat en ook de kwaliteit van de gevels 
liet te wensen over. Vriend en bouwkundig ingenieur Niels Giling  
van Raad Architecten opperde dat het bouwen van een nieuwe stolp 
wellicht een optie was. Zijn tekeningen trokken Jelle en Marianne 
over de streep. De oude stolpboerderij werd door Archeologie West-
Friesland zowel boven- als ondergronds onderzocht, waarna op deze 
plek werd begonnen met de bouw van een nieuwe stolp. Inmiddels 
woont het stel hier naar volle tevredenheid met hun kinderen Lot (5) 
en Gijs (3). 

Het oudste stolphout
De oude stolpboerderij is waarschijnlijk in de 18e eeuw gebouwd. 
Voor de bouw van het vierkant gebruikte men destijds uitsluitend 
hergebruikt hout, oftewel hout dat oorspronkelijk in andere con-
structies heeft gezeten. Dit waren in de eerste plaats eikenhouten 
balken, afkomstig uit het vierkant van een afgebroken stolpboerderij. 
Uit jaarringonderzoek op dit hout blijkt dat deze stolp in 1551 of 1552 
moet zijn gebouwd. Het is hiermee tot nu toe het oudst bekende 
hout van een stolpboerderij! De oorsprong van de stolpboerderij als 
boerderijtype kan dankzij deze gegevens worden teruggebracht tot 
in ieder geval het midden van de 16e eeuw.

Voor de bouw van het vierkant in Spanbroek zijn ook delen van een 
molenroede van grenenhout gebruikt. Een molenroede is onderdeel 
van een molenwiek en herkenbaar aan de rij ovale gaten voor de 
heklatten. Vermoedelijk is de molenroede afkomstig van een hout-
zaagmolen die 400 meter verderop stond, aan het water de Wijzend. 
Deze molen is in 1727 gebouwd en heeft bestaan tot 1905.

Waterput in de lange regel
De stolpboerderij was een klassieke Noord-Hollandse stolp, met de 
woonvertrekken aan de voorkant, de koeienstal langs de zijgevel 
(lange regel) en de achterkant (korte regel), en de darsdeur in de ach-
tergevel. Binnen de lange regel is bij het archeologisch onderzoek een 
waterput gevonden. Het grondwater uit de waterput was bestemd 
voor drinkwater voor de koeien als zij in de wintermaanden op stal 
stonden. De onderkant van de waterput werd gevormd door een 
houten wagenwiel, waaruit de as en de spaken zijn verwijderd. 
Hierop is de bakstenen put opgestapeld. Om instorten van de onder-
kant van het gegraven gat tijdens de bouw te voorkomen, heeft men 
destijds rondom verticale planken van dennenhout geplaatst. Zij bleven  
in de grond achter en zijn bij de opgraving weer teruggevonden. De 
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vorm van de planken is opvallend: het gaat om de buitenkanten van 
bomen wanneer zij tot planken worden verzaagd. Deze buitenste 
planken hebben een ronde en een rechte zijde en zijn daarmee 
eigenlijk niet geschikt voor enige toepassing. Vrijwel zeker gaat het 
om restmateriaal van de houtzagerij aan de Wijzend. 

Binnen de hooiberg werd bij de opgraving een schoorsteenfundering 
van maar liefst 2,7 bij 2,9 meter gevonden. Dit is veel te groot voor 
een normale schoorsteen en de vondst stelde de archeologen 
daarom in eerste instantie voor een raadsel. Historisch onderzoek 
naar de vroegere bewoners van de boerderij bracht duidelijkheid: 
tussen 1845 en 1929 was de stolp eigendom van diverse broodbak-
kers. De grote schoorsteen binnen de hooiberg was dus bestemd 
voor het bakken van brood! Bij de opgraving zijn ook 24 zegelloodjes 
gevonden, afkomstig van zakken meel. De stempels op de loodjes 
wijzen uit dat het meel door de bakkers werd gekocht bij drie  
verschillende stoommeelfabrieken in Wormerveer, Amsterdam en  
Alkmaar. 

In deze tijd hoorden er geen weilanden of akkers bij de boerderij en 
het is daarom aannemelijk dat de stolp tussen 1845 en 1929 niet 
functioneerde als boerenbedrijf, maar alleen als bakkerij. Ook in de 
19e eeuw had men dus al door dat de mogelijkheden voor het 
gebruik van een stolpboerderij oneindig zijn! Overigens keerden de 
koeien in de 20e eeuw weer terug in de boerderij. Vanaf ongeveer 
1960 bewoonden Jaap en Alie Kalverboer de stolp. Tot 1994 hadden 
zij hier hun boerenbedrijf en verbleven de koeien iedere winter in de 
boerderij.

De nieuwe stolp
De nieuwgebouwde stolpboerderij valt direct op door de strakke 
vormgeving. Jelle: ‘De kern van het ontwerp moest de eenvoud van 
de stolpvorm zijn: een vierkant gebouw met een piramidevormig 
dak’. Alle elementen die konden afleiden van deze pure vorm, bij-
voorbeeld dakkapellen en goten, zijn om die reden achterwege 
gebleven. Aan de achterzijde is een ‘staartstuk’ onderdeel van het 
ontwerp. Ondanks de moderne uitvoering gaat veel terug op de  
traditionele stolpbouw. De indeling en de verhoudingen in de bak-
stenen voorgevel zijn bijvoorbeeld getekend met de stolpenbijbel 
van Brandts Buys in de hand. De drie andere gevels zijn gemaakt van 
verticale planken, zoals dat eeuwenlang gebruikelijk was bij de 
bouw van stolpen. Op het dak ligt een ouderwets model dakpan (de 
Opnieuw Verbeterde Hollandse pan) in drie kleurstellingen, wat het 
dak een gemêleerd uiterlijk geeft. Bovendien is de stolp gebouwd 
met een eikenhouten vierkant, dat met traditionele pen-en-gatver-
bindingen in elkaar is gezet. Zoals dat hoort, draagt het vierkant  
het dak van de stolp. Hierdoor kon zonder dragende binnenmuren 
worden gebouwd, waardoor men volledig vrij was in het indelen van 
de binnenruimte. Binnen contrasteert het ruwe eikenhout van het 
vierkant met de strakke betonvloer, de wit gestucte muren en de 
moderne keuken. Marianne: ‘Het eikenhout werkt nog, waardoor we 
het ’s nachts soms horen kraken en piepen. Heel bijzonder!’ Zoals  
dat hoort bij een nieuw huis is het pand onderhoudsvrij, gebouwd 
volgens de hoogste isolatienormen en zonder gasaansluiting. Aan de 
achterzijde geeft de glazen pui een prachtig uitzicht over de weilanden  
en de tuin achter de stolp, waar komend jaar fruitbomen worden 
geplant en een moestuin wordt aangelegd.
Het rapport van het onderzoek in Spanbroek is binnenkort te vinden 
op www.archeologiewestfriesland.nl.
DD

Aan het dorpslint van het West-Friese Spanbroek maakte in 2016/2017 een oude stolpboerderij 
plaats voor een nieuwe stolp met een modern ontwerp. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat 
het perceel, op een steenworp afstand van de Hervormde Kerk, al vanaf de 13e eeuw wordt 
bewoond. Een plek met een bijzondere geschiedenis, waar door de nieuwbouw een volgend 
hoofdstuk aan is toegevoegd. 

De houtzaagmolen aan de Wijzend rond 1900. 

De oude stolpboerderij Spanbroekerweg 23 in 2016. 

De opgraving van de oude stolpboerderij. Rechts in het midden is de vierkante 
fundering van de bakoven binnen de hooiberg zichtbaar. 

De waterput in de lange regel wordt onderzocht. Aan de onderkant zijn de  
verticale planken gedeeltelijk zichtbaar. 

Jelle en Marianne bij de achterkant van de nieuwe stolpboerderij.

De voorkant van de nieuwe stolpboerderij. 
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