Project 17.4 Zomerdijk 12 Spanbroek.

Boerderij - Zomerdijk 12 - Spanbroek
In de publicaties van de gemeente Opmeer van 2016 staat dat voor de woning Zomerdijk 12
te Spanbroek een sloopvergunning is verleend. Het betreft hier een stolp waarvoor door de
Welstandscommissie een positief advies voor de sloop is uitgebracht daar de stolp niet meer
in oorspronkelijke staat verkeert en de herstelkosten niet opwegen tegen het voortbestaan
hiervan. In datzelfde jaar is de woning gesloopt en vervangen door een nieuw ‘boerderijachtig’ pand.

Situatie

Voorgevel

Beschrijving
Deze boerderij heeft als adres Zomerdijk 12, Spanbroek. Sinds 1928 woont hier een Van
Diepen. Het is de plaas waar ons oud-bestuurslid Joop van Diepen is geboren en getogen.
In 2016 is deze stolp vastgelegd door leden van de Bouwhistorische Commissie. Zij
constateerden onder meer het volgende.
De afmetingen zijn 16 x 18,5 meter met
gemetselde gevels en het pand is met riet gedekt.
Het vierkant is van rondhout met een
overkragend gedeelte aan de achterzijde. Alle
gevels zijn opnieuw opgebouwd met een
roodbonte steen en met kozijnen van kunststof.
Lagenmaat 6,2 centimeter en koppenmaat 10,7
centimeter zijn niet meer oorspronkelijk. Het
rieten dak verkeert in slechte staat.
Kort na de opmeting is de boerderij gesloopt en
kwam er een nieuwe woning op deze plaats.
Rechter zijgevel

Beknopte bewoningsgeschiedenis
Klaas Stapel heeft in 1866 deze huismanswoning laten bouwen. In 1890 kocht Cornelis
Donker het pand van Klaas Stapel. In 1895 kocht Jan van Slooten het bedrijf aan de
Zomerdijk op een openbare verkoping. De eigenaar was op dat moment Anton Lodewijk
Donker, dijkgraaf te Nieuwer Amstel, wellicht familie van Cornelis Donker.
Tussen 1895 en 1927 is de boerderij steeds een huurplaats geweest met wisselende
huurders. De laatste huurder was Klaas Pronk, die later woonde op de Braak in Zandwerven.
Eigenaar Jan van Slooten was gehuwd met Trijntje Vis, Jan overleed rond 1905, Trijntje Vis
overleed op 3 februari 1927. Daarna verkochten hun twee kinderen, Simon en Lieuwe, de
boerderij.
In 1928 kocht het echtpaar Jo van Diepen en Anna Slijkerman via een openbare verkoping
het object, bestaande uit twee stolpen en circa dertien ha bouw- en weiland voor ƒ 27.838.
Zij waren verplicht om voor ƒ 130 de ‘elektrische installatie’ over te nemen.
Het echtpaar Van Diepen kreeg vijftien kinderen. Jo en Anna van Diepen verhuisden in 1970
naar het dorp Spanbroek; hun zoon Kees nam het bedrijf over en zette het voort als
bloembollenbedrijf. Enkele jaren terug heeft diens zoon Niels het bedrijf overgenomen.

Linker zijgevel

Achtergevel

