
2013-7  stolpboerderij Schagen

Oudedijk 3 Schagen.

De boerderij ligt tegen de oprit naar de Westfriese Dijk en is de laatste jaren hevig in verval geraakt.
De boerderij is thans eigendom van een projectontwikkelaar en zal binnenkort wel gesloopt gaan worden...

Het is vrij zeker dat er op deze plek al in 1738 een boerderijtje stond. Deze boerderij, toen in bezit van Pieter Schager, 
verbrandde op 2 september 1894. Lang ging het gerucht dat Schager uit pure armoede de zaak in de fik had gestoken. De 
boerderij (het Hoekhuis genaamd) werd in dat jaar door de Nederduitse Hervormde Gemeente herbouwd en verhuurd aan 
Pieter Klaver. Het was een stolpje met één vierkant en de koestal was 6 stallen lang, goed voor 12 koeien. De waterput lag 
net buiten de stalmuur in het midden van de stal. Vooraan op de stal was een koes. De boerderij had 2 schoorstenen. Door 
de ligging tegen de dijkhelling, had de begane grond 3 niveaus. De dars heeft een gepotdekselde houten weeg met 2 
raampjes. De boerderij is in de loop van de jaren talloze malen verbouwd en aangebouwd. Omdat er geen land bij de 
boerderij was, huurde Klaver 14 Ha. land in de Hale. De crisisjaren sloegen toe en Klaver verkocht de boerderij in 1932 aan 
Petrus Cornelis Roskam. In 1962 nam de schoonzoon Cees Terra (gehuwd met Corrie Roskam) de boerderij over. Hij hield 
ruim 20 koeien en schapen en mestvarkens in de inmiddels bijgebouwde stallen. Rond 2000 werd de boerderij verkocht aan 
Marcel Sneek en z’n vrouw Sita. Zij maakten er een paardenbedrijf van. In 2005 verkochten zij het aan Dekeling en de 
Meier. Nu in eigendom van een projectontwikkelaar en de laatste paar jaar hevig in verval geraakt.

(De tekst is grotendeels ontleend aan het boek “Boerenleven in de regio Schagen” van Jaap de Wit).
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