Project 17.3 Stolp Spanbroekerweg 23 Spanbroek

Beschrijving
Deze boerderij heeft rood metselwerk met een lagenmaat van 6 cm en een koppenmaat van
11 cm, voorzien van een snijvoeg aan zij- en achtergevel terwijl de voorgevel platvol is
gevoegd.

Voorgevel

De gevels zijn rond 1900 rondom nieuw opgetrokken. De schoorsteen is vernieuwd en lijkt
ook van deze datering. De kozijnen in de voorgevel zijn nog recenter en breder uitgevoerd
dan de oorspronkelijke kozijnen waardoor de verhouding in de gevel is verstoord.

Situatie

Het dak is met riet gedekt met een onderrand van verglaasde blauwe pannen. Boven de
linker zijgevel is een kleine dakspiegel gedekt met rode oudhollandse pannen.
De gehele kap is inclusief sparren in het verleden al eens vernieuwd.

Aanzicht kap met vierkant met extra schoren

Platte aanbouw aan linker zij- en achtergevel

Bij de laatste verbouwing is een deel van het dak aan zowel de linker zijgevel als de
achtergevel plat uitgevoerd waardoor het schuine dak gedeelte, de hilde boven de veestal, is
verdwenen. Tevens is een dakopbouw aan de achtergevel gemaakt.
Het karakter van de stolp is door de verschillende ingrepen flink aangetast en niet meer
oorspronkelijk.

Aansluiting met ketting

Het vierkant is samengesteld uit oude eiken
balken en recentere grenen balken. De eiken
onderdelen zijn waarschijnlijk van voor 1600.
Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van een ouder
vierkant en hergebruikt. Het vierkant is aan de
voorzijde overhangend gemaakt met balkstukken
die aan de bovendekbalken zijn bevestigd. Het
vierkant is op een aantal plaatsen ondersteund
door extra palen en schoren en versterkt met
recentere houten delen ook bij een
bovendekbalk.

De achterste vierkantpalen zijn met zware kettingen aan de bovendekbalken verbonden. Het
lijkt er op dat hier sprake is van, in het verleden, ernstige stormschade die op deze
ongebruikelijke wijze is hersteld. Het vierkant is hierdoor niet meer origineel en constructief
minder stabiel door de ongebruikelijke aanpassingen.

De indeling van de stolp is niet meer oorspronkelijk vanwege verschillende verbouwingen
ten behoeve van woon- en slaapvertrekken.

De stolp is onderzocht en opgemeten door Dieuwertje Duijn van de Archeologische Dienst
West-Friesland. Er is een bodemonderzoek verricht naar verdere sporen uit het verleden. De
plaats van de stolp, gesitueerd dicht bij de oude Nederlands Hervormde kerk, en de hoogte
van het terrein duiden erop dat het hier waarschijnlijk een oude bewoningsplek betreft.

Rechter zijgevel
Achtergevel en rechter zijgevel

Oude stal

De boerderij is in 2016 gesloopt om plaats te maken voor een modernere uitvoering van een
stolp.
Wanneer van het onderzoek door de archeologische Dienst een rapport is opgemaakt, zal
deze informatie in dit bestand opgenomen worden.

