Project 17.18 Tuindershuis Schapenland 14 Broek op Langedijk

Beschrijving
Het Schapenland in Broek op Langedijk was destijds een brede akker omgeven
door een sloot. Op deze akker werden eind 19e- en begin 20e eeuw
tuindershuizen en arbeiderswoningen gebouwd. Het eerste pand op het
Schapenland dateert uit 1896. Tussen de twee rijen dicht aaneen gesloten
huizen door loopt een pad. Naderhand is er aan de buitenrand een weg
aangelegd op de plaats van een sloot.

In 1901 werd er op het Schapenland een tuindershuis gezet voor Klaas
Wagenaar en Aaltje Pasterkamp. Anno 2017 woont hier hun kleinzoon Klaas
Jan Wagenaar.
Aan de overkant van de smalle weg ligt een bouwtje met daarachter de brede
Burgse sloot. Er is een mooi vrij uitzicht over een deel van het Oosterdelgebied.

Bewoners
Grootvader Klaas Wagenaar verbouwde kool en aardappelen en in de herfst
bloemkool. Zijn land lag aan de oostkant, later had hij ook land in de
Heerhugowaard. In 1929 kocht hij een huis aan de Dorpsstraat in Broek op
Langedijk, waar hij ging wonen.
In 1933 trouwde zijn zoon Klaas (1904) met Jantje Snippe. Zij trokken na hun
huwelijk in het tuindershuis aan het Schapenland.
Daar werd in 1934 hun oudste zoon Klaas Jan geboren, die nu nog op deze plek
woont.
‘Ik heb nooit erges aars weund,’ vertelt die tevreden.
Hij werkte eerst samen met zijn vader. Die stopte in 1970. Daarna zette Klaas
Jan het tuindersbedrijf voort. Hij liet een nieuwe schuur met koeling zetten
schuin tegenover het huis, tussen weg en sloot, waar de kool in opgeslagen
werd. De eetaardappelen bewaarde hij in de koolboet aan het huis.
In 1992 stopte hij met het bedrijf en in 1994 verkocht hij zijn schuit.
‘Toen was ’t over.’
Houten vloer
Het tuindershuis staat in de lengte langs de weg met
ervoor een grasveld. Het bestaat uit een woongedeelte
(links) en een schuur (rechts) gezien vanaf de weg.
Het bedrijfsgedeelte is grotendeels origineel. In de jaren
vijftig is het woongedeelte aangepast met een nieuwe
keuken en een douche. Ook werden de besteden
verwijderd en kwam er een groot raam in plaats van twee
ramen met een penant.
Oorspronkelijk zat de voordeur aan de kant van het smalle
pad dat tussen de huizen doorliep. Daar is nu een raam. In
de noordmuur zijn vijf ramen.

De oostgevel bevat op zolderhoogte twee raampjes en een deur en onder een
raam. Er is een klein schuurtje tegenaan gebouwd dat diende als kolenhok.
De voordeur bevindt zich nu links van het midden in
de zuidgevel. Links daarnaast het brede raam dat de
twee kleinere ramen heeft vervangen.
Rechts naast de voordeur het raam van de keuken en
daarnaast de groen geverfde deur naar de schuur en
vier raampjes. De deur werd later extra breed
gemaakt zodat er een sorteermachine doorheen kon.
In het hele pand was oorspronkelijk een houten
vloer, direct op de grond gelegd, rustend op stenen
poeren. Naar beide deuren was een hoge opstap van
twee treden, die nu nog aanwezig is bij de voordeur.
‘We hadde nooit gien last van ’t water,’ zegt Klaas Jan Wagenaar.
In de schuur is de houten vloer vervangen door een betonvloer. Zowel op de
beneden- als de bovenverdieping stonden koolhekken. Beneden was een
tweedelig hek dat kon worden verzet.
De zolder is bereikbaar via een houten trap. De hekken daar zijn nog aanwezig.

In de lambrisering tegen de muur zat houtmot. Toen de houten vloer werd
verwijderd zakte dat die mot eruit.
In de schuur staat een schat aan oude werktuigen, gereedschap, sleeën,
waaronder een koolslee, en ander materiaal.
‘De directeur van de Broekerveiling is laatste bij me geweest,’ vertelt
Wagenaar. ‘Hij wilde het huis misschien wel kopen. Maar ik wil hier nooit
vandaan. Voor gien prois!’

