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2011-2   ‘boerderij Valkkoog’ 

Inleiding 
 
Jan Bijpost ( zoon van Reindert Bijpost en Jannetje Blauw) geboren in 1862, trouwde in 1887 te Sint Maarten  met  
Grietje Bood.  
Zij kwamen toen op de boerderij.  
Of de boerderij toen nieuw gebouwd was of al eerder bewoond is geweest door zijn vader, is niet kunnen achterhalen 
- hiervoor zou bij het kadaster geïnformeerd moeten worden.   
Jan en Grietje kregen vier kinderen, Jantje, Willem, Aagtje en Reindert.   
Reindert werd geboren in 1901 en trouwde in 1927 met Dieuwertje Buik.   
Zij namen de boerderij over en kregen 2 dochters, Janni (1929) en Anni(1932).  
In 1966 hebben Arie Wit en echtgenote Maatje Witkamp  de boerderij gekocht.  
Ze gingen er met hun 3 volwassen kinderen wonen.  
Direct bij aankoop is de keuken/bijkeuken er aangebouwd.   
Zoon Kees en echtgenote Annet zijn er in 1980 gaan wonen.  
Sinds 1990 wordt er geen bedrijf meer in uitgeoefend.  
  
Het bouwjaar van de boerderij is niet bekend; vermoedelijk vóór 1890.  
De voormuur is steens met vijf penanten ( waren er zes) en dubbele voordeur.  
De westmuur is halfsteens met klamp, zes koeramen en vier steunberen.  
Achtermuur halfsteens, twee loopdeuren, dubbele deur en dorsdeuren.  
Oostmuur halfsteens, twee ramen, deur en vier steunberen.  
Dak is rietgedekt en pannenspiegel aan de voorzijde met  vierkante schoorsteen.  
In 1966 is de boerderij uitgebouwd voor keuken en bijkeuken.  
Twee palen van het dubbel vierkant zijn afgezaagd op zolder hoogte en met een staalconstructie opgevangen.  
Over het hele bedrijfsgedeelte (behalve de dors) is een houten vloer gelegd.  
In de voormalige koestal en hooiberging is toen een zgn. zuidhollandse stal ingericht met plaats voor zesentwintig 
stuks vee.  
Bij de boerderij hoorde circa 3,5 Ha. land en in de Burghornerpolder 2,5 Ha. verder werd er in de nabijheid circa 12 Ha. 
Kerkeland gehuurd.   
 
Huidige indeling 
Beganegrond: 
Entree, hal met trap naar boven, toilet, slp. Kamer, woonkamer, eetkeuken, bijkeuken, douche.  
Verdieping: 
drie slaapkamers.  
 
Schagen, december 2011 
Joop Schouten  
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Reindert Bijpost (1901)  
met de twee honden die de ”melkkros”  trokken om te gaan melken in het land.          



plattegrond schaal 1:100 

Voorgevel (zuid) Duidelijk zichtbaar zijn de overgebleven 5 penanten; de oorspronkelijk 6e penant  is verdwenen bij  
de bouw van de in 1966 aangebouwde keuken/bijkeuken 

Gestippeld: 
Stalen draagconstructie  
voor 2 afgezaagde  “vierkantstaanders” 

Luchtfoto 
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Voorgevel (zuid)   schaal 1:100 

Opvallende dubbele voordeur in  een rijkbewerkte voorgevel van een overigens kleine boerderij 
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Zijgevel (oost)  Aan de steensoort te zien, niet  de oorspronkelijke muur; halfsteens, twee ramen, deur en vier steunberen 

Zijgevel (oost)   schaal 1:100 

.  
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Achtergevel links (noord)  Darsdeuren, twee loopdeuren en dubbele deur in het midden 

Achtergevel (noord)   schaal 1:100 

5 

Achtergevel rechts 



Zijgevel (west)   schaal 1:100 

Zijgevel (west)  Halfsteens muur met klamp, zes koeramen en vier steunberen  In 1966 aangebouwde keuken en bijkeuken 
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Doorsnede   schaal 1:100 

Twee palen van het dubbel vierkant zijn afgezaagd op zolderhoogte en met een staalconstructie opgevangen; over het hele bedrijfsgedeelte (behalve de dors) is een houten vloer gelegd  
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Onderkant vierkantsligger 
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Stalen draagconstructie  
voor 2 afgezaagde  “vierkantstaanders” 
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dars en dubbel vierkant 
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Huisvlijt van de familie Wit Originele binnendeur? 


