Project 17.8 Koolschuur Nieuweweg 27 - Opperdoes

Beschrijving
Aan de oostzijde van de Nieuweweg in Opperdoes staat een rij woningen, die zijn
gebouwd rond de jaren ’30 van de vorige eeuw. Bij een aantal ervan bevindt zich
naast of achter het woonhuis een koolschuur.

Huizen aan de Nieuweweg, gebouwd rond de jaren dertig van de vorige eeuw.

Voor de huizen loopt een laag gelegen sloot
met een hoge wal. Over de sloot lagen
vroeger smalle bruggen, nu grotendeels
vervangen door bredere exemplaren.
We nemen een kijkje bij Nieuweweg 27. Het
huis met de schuur is in 1930 gezet door
tuinder Jan Meurs. In 1972 kocht het echtpaar
Mart en Alie Gielink-Kee het pand van de
weduwe G. Meurs-Mantel. Anno 2017 wonen
zij nog steeds in dit huis. Mart Gielink is geen
tuinder van beroep, maar bewerkt wel het land
dat achter het huis ligt.
De schuur heeft een gebroken kap, het huis
echter een schuin dak. Bij de bouw was er niet
genoeg geld om ook daar een gebroken kap
Woning en schuur.

aan te brengen. Oorspronkelijk was er in de achtergevel van het huis een houten
deur, die op de zolder uitkwam. Deels was die zolder ook bedoeld als bedrijfsruimte.
Aan de wegkant is nu een garagedeur in de schuur. Oorspronkelijk waren hier dubbele
deuren. Van de stoep aan de sloot tot aan deze deuren liep een smalspoor. De kool
werd per schuit aangevoerd en gelost op een lorrie. Die lorrie reed tot in de schuur.

Rekken in het midden.

Trap naar de bovenverdieping

In het midden van de schuur staan de bekende
houten hekken. De kool lag opgestapeld op de
aarden vloer, er was een verhoogde plank in het
midden die diende als looppad.
Een stevige houten trap voert naar de verdieping.
Meteen rechts is de aardappelkamer, een
afgescheiden ruimte met een kachel erin. Daar
werden de pootaardappelen bewaard. Ook op de
benedenverdieping kon een kachel staan om de
kool uit de vorst te houden.
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Tekst in het dakbeschot van de
schuur: J(an) M(eurs), 13 maart 1931.

Zijkant van de schuur

Mart Gielink in de aardappelkamer, nu hobbyruimte.

Achterkant van de schuur

Bovenverdieping met rechts de
ingetimmerde aardappelkamer.

Plattegrond beneden

Plattegrond bovenverdieping.

