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Bewoners fam. C Ursem.

Het complex bestaat uit twee stolpen en twee schuren.
De voorste stolp wordt bewoond en verkeert in goede staat.
De achterste stolp is in gebruik geweest als veestalling en verkeert in zeer slechte staat.
Een schuur verkeert in redelijke staat terwijl de andere vervallen is. 
Dit is een schuur opgebouwd uit betonelementen en  is niet interessant of bijzonder.

De achterste vervallen stolp van het noord hollandse type is ca. 15 bij 16 meter en is, voorzover het dak nog aanwezig is, 
gedekt met riet, met buitengevels van metselwerk van verschillende steenformaten.  
De zijgevels bestaan uit metselwerk met een lagenmaat van 4,7 cm en een koppenmaat van 11,25 cm, een handvormsteen 
in vechtformaat. 
De achtergevel is van recentere datum en heeft een vormbaksteen in waalformaat. 
De darsdeuren zijn geplaatst in de achtergevel.  
Het geheel verkeert in zeer slechte staat doordat hieraan over een lange periode geen onderhoud is gepleegd en wordt 
daarom binnenkort gesloopt.
Het dak is deels ingestort terwijl er gevaar bestaat voor verdere schade.
De hilde boven de lange regel is naderhand i.p.v. pannen  met riet gedekt.

De stolp is tot ca. twaalf jaar geleden altijd in gebruik geweest als veestalling en heeft een lange- en twee korte regels als 
stalruimte met daarbij een darsruimte en een hooiopslag in het vierkantgedeelte. In de stallen zijn nog de oorspronkelijke 
watergoten aanwezig. 
Vanwege een bedrijfsverplaatsing heeft de stolp zijn functie verloren.

Sporen van bewoning zijn niet aanwezig, behoudens een bedstee gemetseld met dezelfde steen als de zijgevels in 
vechtformaat. 
Waarschijnlijk is dit metselwerk daarom oorspronkelijk. 
De bedstee is daar t.b.v. de controle van de veestapel ’s nachts zodat er iemand aanwezig kon zijn.
Het vierkant  is niet bijzonder, heeft  palen van 31/31 cm en zijn van grenenhout.
Op het vierkant zijn geen sporen gevonden van een eerder gebruik. 

Het bouwjaar van de stolp is moeilijk te traceren. 
Volgens de bewoners die daar bijna negentig jaar wonen was het indertijd al een oude stolp.  
Ook de geschiedenis van de stolp, de eerste gebruiker of de bouwheer zijn hen niet bekend. 
De gietijzeren ramen in de darsruimte zijn niet van het oudste type, maar kunnen later zijn aangebracht.
De historische atlas van Noord-Holland geeft op deze plek twee gebouwen aan.
Een jaarringonderzoek van het vierkant  zou uitsluitsel kunnen geven over de leeftijd.

De stolp heeft geen bijzondere of interessante kenmerken zodat verder onderzoek niet noodzakelijk lijkt.

Jan Mantel arch. AvB
1 mei 2013 
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