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Inleiding 
 
 
Bewoning en veranderingen 
 
De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800.  
In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden  
met o.a. een nieuwe voorgevel en uitbreiding met een tweede vierkant.  
Er is toen een ”eerste”steen in de voorgevel ingemetseld,  
gelegd door Abraham Mijts Abr.zn., vermoedelijk een zoon van de  
toenmalige eigenaar.  
 
Op 12 april 1902 trouwde Cornelis Bakker met Grietje Zeeman en kwamen op de boerderij wonen. Rond 1918 heeft er 
nog een familie Bakker 1 a 2 jaar in de boerderij gewoond. Of zij hebben ingewoond is niet bekend. In 1920 en 1934 
kocht Bakker percelen land er bij. In 1935 overleed zijn vrouw en niet lang daarna kwam de heer Hendrik Doorn als 
huurder op de boerderij. De heer Bakker ( de familie Bontekoning noemde hem altijd ome Kees) kocht zich in in Huize 
Westerlicht in Alkmaar, waar hij in 1963 overleed.  
 
Eind 1945 kwam Bakker op de fiets naar Kwadijk om Willem Bontekoning te vragen of hij de boerderij wilde huren.  
Tot dan werkte Bontekoning als bedrijfsleider op een boerderij in Kwadijk. De beslissing was snel genomen en in april 
1946 kwamen Willem Bontekoning ( 1919) en z’n echtgenote Alie Stapel (1922) op de boerderij als huurders.  
 
De boerderij kreeg toen de naam “Nieuw Leven”. Zij begonnen met 10 koeien, 3 pinken, 4 kalveren, schapen, varkens 
en 1 paard. Het echtpaar Bontekoning kreeg drie dochters. Lida ( 1946), Rie ( 1948) en Jannie ( 1951). 
In 1952 kochten zij de boerderij met circa 14 Ha.land van de heer Bakker voor de somma van 40.000,-- gulden. Later 
werd er in 1971 en 1985 nog krap 4 Ha. bij gekocht. Daarnaast pachtte hij land van de Moerbekerpolder. De pachter 
was verplicht reserve molenaar te zijn voor de bemaling van de Moerbeker polder.   
 
Bij de koop in 1952 werd er ook gelijk verbouwd. De voorste 2 stallen werden opgeofferd voor de woonkeuken. Het 
“staltje”waar ze ’s zomers woonden, dat waren de laatste 2 stallen, werd permanente koestal. Er kwam een w.c. en 
douche in de voormalige bedstee op de koegang. Voordien was er het bekende huisje boven sloot en de wastobbe. In 
1960 werd het woongedeelte gemoderniseerd. De achterste slaapkamer bleef een deur houden rechtstreeks naar de 
dars. Dat was makkelijk in de winter bij het lammeren van de schapen.  In 1963 werd een nieuwe melkstal en in 1967 
een melklokaal gebouwd.  
 
Bontekoning heeft altijd met een knecht gewerkt. De laatste was Jaap Ursem. Jaap werkte daarna bij de gemeente 
Schagen en woont nog aan de Rozenlaan. Zoals veel voorkwam, hadden bij deze boerderij de verschillende stukken 
land ook hun namen. Het waren de Hoge Nale, de Lage Nale, de Vrouwe, de 6 Geersen, het Bunder en het eerste Stuk. 
Bontekoning molk in die tijd circa 30 koeien en hield verder varkens en schapen.  
 
Vanaf de tachtiger jaren heeft Bontekoning (ook wegens gebrek aan opvolging) z’n bedrijf afgebouwd.  
Het melkquotum en de melkkoeien werden verkocht. Er bleef wat weidevee en er werden percelen land verkocht 
en/of verhuurd voor bollenteelt. In 1990 werd de boerderij met nog circa 75 are grond verkocht aan de familie Roest 
uit ’t Veld. Zij hebben de boerderij tot 2011 als particuliere woning bewoond en inmiddels verkocht aan de familie 
Buter. De boerderij zal in de loop van dit jaar gesloopt gaan worden om plaats te maken voor nieuwbouw. 
Vermoedelijk een zgn. “boerderette”. 
 
Schagen, juni 2012 
Joop Schouten  
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Luchtfoto  vanuit het noorden 

Luchtfoto  Google 

“eerste steen” 
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9 Situatie bij opname 
 
De hoofddraagconstructie is het dubbele vierkant met aan de voorzijde dubbele swingen; voor en achter een 
schoorsteen met rookdeur.  
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Dubbel vierkant gezien vanaf de darsdeuren 
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Korte regel 

Lange regel 

 
De lange regel in de koestal heeft oorspronkelijk tot aan de voormuur doorgelopen en bood plaats aan 18 
koeien ( 9 stallen). Op de korte regel nog 3 stallen.  
Er zijn stallen opgeofferd voor de bouw van de keuken en bijkeuken.  
De resterende stallen zijn nog in takt met tussenschot, groep en gang met boerengeeltjes.  
Het woongedeelte is in 1961 gemoderniseerd en bevat geen originele onderdelen meer.  
De huidige indeling van het woongedeelte : entree, gang, eetkeuken, bijkeuken, toilet, douche, woonkamer 
en 2 slaapkamers.  
Verdieping: 2 slaapkamers.   
 
 
 

plattegrond schaal 1:100 

Schoorsteen 
zuid 

Schoorsteen noord 
(voorgevel) 
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Doorsnede   schaal 1:100 

Bedrijfsgedeelte met hooibering, koestallen, dors en zolder.  
Naast de boerderij staat nog een oude schuur met varkenshokken en voormalig melklokaal.       
 
 
 

Hooiberging en schoorsteen achter 

Dors 
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Bedrijfsgedeelte met hooibering,  
dors en zolder.  
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Lange regel Er zijn stallen opgeofferd voor de bouw van de keuken en bijkeuken.  



9 7 Situatie bij opname 
 
De voorgevel is steens met  5 ramen en voordeur. Het dak is grotendeels met riet gedekt.  
Aan de voorzijde een pannenspiegel en fraaie dakkapel.  

De westgevel is halfsteens met nog 5 koeramen, deur naar bijkeuken en keukenraam.  
Naast de boerderij staat nog een oude schuur met varkenshokken en voormalig melklokaal. 

Westgevel  Noordgevel  

Schuur met varkenshokken Westgevel  
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De achtergevel is halfsteens met hout bekleedt, loopdeur, 2 ramen en dorsdeur met onderplank, bommel en 
kattenluik.  

 
De oostgevel is halfsteens met muurankers, luik, deur en 5 ramen.  
Oorspronkelijk is deze kant van hout geweest.  

Zuidgevel Oostgevel (dors) van binnen 

Oostgevel  
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Aan de zuidkant van de boerderij is een  voormalig melklokaal aangebouwd. 
 

Voormalig melklokaal vanaf de zuidgevel Zuidgevel 

Voormalig melklokaal vanaf de westgevel Westgevel 
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Het woongedeelte is in 1961 gemoderniseerd en bevat geen originele onderdelen meer. De huidige indeling 
van het woongedeelte beganegrond: entree, gang, eetkeuken, bijkeuken, toilet, douche, woonkamer en     
2 slp. Kamers.  

Situatie bij opname met interieur uit 1961 
 



11 Verdieping: overloop en 3 slaapkamers.  

Luik naar de schoorsteen 



11 2 slaapkamers  op de beganegrond 


