
Boerderij 2016, kort voor de sloop. 

  

 

 
 

Deze kapitale stolp aan het Noordeinde werd begin 2017 afgebroken. 

In de Nieuwsbrief nummer 90 van de Boerderijenstichting Noord-Holland 

schreef Dieuwertje Duijn van de Stichting Archeologie West-Friesland een 

artikel over de historie van deze boerderij. 

Dat artikel met foto’s is hieronder te lezen.  

 

Het wordt voorafgegaan door een tekst over de bewoningsgeschiedenis van 

deze boerderij. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rapport ‘Van een 

Westfriese naar een Noord-Hollandse stolp’ geschreven door D. Duijn en C. 

Schrickx en van mondelinge mededelingen van Lou Coevert, die van 1973 tot 

2006 met zijn vrouw en hun gezin in deze stolp woonde. 
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De voorgevel van de boerderij, voor 1948. Voorgevel, jaren 50 of 60. 

Bewoningsgeschiedenis 

Op de kaart van Johannes Dou uit 1651-1654 staat een gebouw ingetekend op 

de huidige locatie Noordeinde 36. Op de kadastrale kaart uit 1826 staat op die 

plaats een stolpboerderij ingetekend. Het betreft een Westfriese stolp met de 

darsdeur in de voorgevel, een kort uitstekend voorhuis en een aanbouw aan de 

zuidzijde. 

Vanaf 1832 zijn de wijzigingen in de bebouwing te volgen in het archief van het 

kadaster en ook de eigenaren kunnen op deze manier worden achterhaald. 

In 1832 is de boerderij eigendom van Antje Oostwoud, de weduwe van 

Maarten Czn. Wijdenes. Antje woonde in Abbekerk. In de buurt van de 

boerderij lagen diverse percelen die haar eigendom waren.  

Antje Oostwoud overleed in 1835 op 71-jarige leeftijd. De boerderij ging naar 

haar dochter Antje Wijdenes. Haar man, Simon de Jong, was twee jaar 

daarvoor overleden. In 1837 hertrouwde ze met Pieter Jacobszoon Spaans. 

Antje woonde een groot deel van haar leven in Grosthuizen en niet op de 

boerderij in Lambertschaag. Na haar overlijden in 1876 kwam de boerderij in 

bezit van haar kleinzoon Simon de Jong. Hij betrok de boerderij, samen met zijn 

vrouw Antje Schoenmaker, en verbouwde in 1879 het pand van een Westfriese 

stolp tot een Noord-Hollandse stolp: de darsdeur kwam in de achtergevel.  

In 1895 overleed Simon, Antje nam het bedrijf over. Zij overleed in 1917.  

In datzelfde jaar kocht Lou Coevert uit Midwoud de stolp. Hij was getrouwd 

met Maartje Burger.  

 



Achterkant boerderij met schuur, jaren 50 of 60. 

Huwelijk Cornelis Coevert en Tonia van der Scheur, 1941. 

Voorgevel en noordelijke zijgevel, jaren 50 of 60. 
   

 

 

Zijn kleinzoon Lou (10-09-1945) vertelt: ‘Mijn vader Cornelis Coevert is geboren 

in Oostwoud. Zijn broer, mijn oom dus, ging boeren op de ouderlijke boerderij. 

Mijn vader ging hier in Lambertschaag wonen. Hij was al in de veertig toen hij 

via een kennismakingsadvertentie in contact kwam met Tonia van der Scheur. 

Zij woonde in Gelderland en was 28 jaar. Ze trouwden op 18 september 1941 

en kregen drie dochters en een zoon. Ik was meteen al gek van boeren. M’n 

oudere zus was tien jaar en ik zag haar een koe melken, ik was erg jaloers op 

haar. Toen ik elf was, molk ik op een stukkie land bij de school voor schooltijd 

vier vaarzen. Overall uit en de klas in!’ 

 

 
 



Houten wand tussen de hooiberg en de stal 

langs de noordgevel gezien vanuit de stal. 

Vierkant en rookkanaal aan de voorkant van de 

boerderij. 

De hoge kap. Darsdeuren in de achtergevel. 

Lou trouwde in 1973 met Janny van Duinen en vader en moeder Coevert 

verhuisden naar het dorp. Om meer woonruimte te creëren werd het kleine 

slaapkamertje vergroot, er kwam een nieuwe, ruimere douche op een gedeelte 

van de koegang, boven werden betere slaapkamers gemaakt en later kwamen 

er ook twee nieuwe slaapkamers op de koegang. 

  

 

 
  

In de boerderij is weinig authentieks bewaard gebleven. Lou: ‘In 1948 was er 

een schoorsteenbrand, daarna is er veel gesloopt. Er is onder het dak wel een 

bordje gevonden dat dateerde uit 1848. Daarop stond: Deze boerderij is 

verbouwd in 1848. In dat jaar is de stolp verlengd. Ik weet nog goed dat we een 

oude haardplaat hadden, die was er bij de brand uitgehaald en lag sindsdien ter 

afdekking op putje. Op een dag kwam Adriaan Donker van de Paad in 

Hoogwoud op het erf. Hij zag de plaat en vroeg of hij die mocht hebben. Hij 

maakte hem goed schoon en toen kwamen er twee engeltjes tevoorschijn. Als 

het goed is, is die plaat nog steeds in museumboerderij Westfrisia, de stolp 

waar Adriaan destijds woonde.’ 

 

  



Spijkers van  wellicht tweehonderd jaar oud. 

Alleen het vierkant staat er nog. 

De kap, zwevend in de lucht. Een triest gezicht. 

Sloop, 17 januari 2017. 

Lou heeft enkele stevige stalen spijkers en ook een groter verbindingsdeel 

meegenomen na de sloop. Ze werden gebruikt voor de dikke vierkantsbalken 

en zijn zeker een paar honderd jaar oud. 

 

 
  

 

Erik Coevert, zoon en opvolger van Lou, kocht de boerderij in 2006. Half januari 

2017 werd begonnen met de sloop en eind 2017 betrokken Erik en zijn vrouw 

Janet Oud hun nieuwe huis, dat nog steeds op dezelfde plaats staat als zijn 

eeuwenoude voorganger. 

 
 



De onderzochte stolpboerderij in Lambertschaag. 

Archeologisch onderzoek naar de ondergrondse delen van de boerderij. 

  

Onder een stolp in Lambertschaag  (door Dieuwertje Duijn) 

Begin 2017 is  de stolpboerderij aan het Noordeinde 36 in Lambertschaag 

onderzocht. Een mooi groot exemplaar van circa 17,8 bij 16 meter, maar op het 

eerste gezicht niet heel oud. 

 
  

De gevels van de stolp zijn omstreeks 1950 opgetrokken en ook binnen wees 

op het eerste gezicht niets op een hoge ouderdom. Maar zoals vaak het geval is 

bij stolpboerderijen: schijn bedriegt! Het gaat hier namelijk om een 17e eeuwse 

boerderij met een bijzonder interessante bouwgeschiedenis.  

 



De waterput met eikenhouten ton uit de 16de eeuw 

 

 

Een ouder gebouw 

De stolp stond een flink stuk van de dorpsstraat van Lambertschaag af. De 

reden hiervan werd duidelijk tijdens de opgraving, want op deze plek bevindt 

zich een natuurlijke verhoging van het landschap. In het verleden woonde men 

graag hoog en droog, dus het is niet verwonderlijk dat juist deze plek is 

uitgekozen om te bouwen. Tijdens het archeologisch onderzoek bleek ook dat 

de stolpboerderij niet het eerste gebouw op deze plek was: al in de 16e eeuw is 

hier een huis of boerderij neergezet. De funderingen van dit gebouw zullen erg 

ondiep zijn geweest, want er is niets van teruggevonden. Wel kwam een 

waterput uit deze tijd tevoorschijn, gemaakt van een ingegraven eikenhouten 

ton met daarboven een wand van gestapelde kleiplaggen.  

 
 

  



Impressie van het grenenhouten vierkant van de stolpboerderij. 

Het vierkant van de boerderij 

Omstreeks 1662 is de stolpboerderij gebouwd. Alleen het vierkant, het 

houtskelet dat de kern van een stolpboerderij vormt, dateerde nog uit deze 

tijd. Dit is vaak het geval: een vierkant gaat eeuwenlang mee en is daarom vaak 

veel ouder dan de rest van de boerderij. De gevels en het interieur van een 

stolpboerderij zijn meestal in de 19e of 20ste eeuw volledig vernieuwd, 

waardoor alleen het vierkant nog van de bouwtijd dateert.  

 
 

 

Het vierkant van de boerderij in Lambertschaag was gemaakt van balken van 

grenenhout met als afmetingen 7 bij 7,80 meter. Het is duidelijk door een 

vakman gebouwd, in opdracht van iemand met een goed gevulde beurs. Er was 

namelijk uitsluitend nieuw aangekocht hout gebruikt, de houtverbindingen 

waren bijzonder zorgvuldig uitgevoerd en bij de bouw is gebruik gemaakt van 

telmerken. Dit betekent dat de onderdelen van het vierkant liggend op de 

grond passend zijn gemaakt, waarna ze op systematische wijze zijn gemerkt 

met kleine ingesneden tekens, de telmerken. Zij geven aan waar de onderdelen 

moeten worden aangebracht bij het in elkaar zetten van het vierkant. Bij de 

bouw van de meeste stolpboerderijen is geen gebruik gemaakt van telmerken, 

zeker niet in de 16e  en 17e eeuw. Bij stolpen uit de 19e eeuw komen telmerken 

wat vaker voor.  



Het ingesneden huismerk op een van de balken van het vierkant. 

 

Op de hoofdonderdelen van het vierkant, de vier palen en de vier liggende 

balken, waren nog meer merken aanwezig. Op zes onderdelen stond 

bijvoorbeeld hetzelfde huismerk. 

 
 

Een huismerk is een persoonlijk teken dat werd gebruikt om aan te geven dat 

iemand iets had gemaakt of dat iemand de eigenaar van iets was. Het is 

verleidelijk om te veronderstellen dat de huismerken door de bouwer van de 

boerderij zijn aangebracht, maar de positie van de merken wijst er eerder op 

dat het gaat om het merk van een koopman. Hij heeft de huismerken 

vermoedelijk aangebracht op door hem aangekochte balken, om aan te geven 

dat deze zijn eigendom waren. 

 

Bij de sloop van de boerderij zijn uit de hoofdonderdelen van het vierkant 

houtmonsters gezaagd. Zij zijn onderzocht door middel van 

dendrochronologisch onderzoek, ook wel jaarringonderzoek genoemd. Door 

middel van dit onderzoek kan op het jaar nauwkeurig worden bepaald wanneer 

de bomen zijn gekapt en kan bovendien worden vastgesteld waar het hout 

vandaan kwam. Het hout van het vierkant blijkt allemaal in dezelfde periode te 

zijn gekapt, namelijk in de zomer, herfst of winter van het jaar 1660 of de 

eerste maanden van 1661. De bomen zijn afkomstig uit het zuiden van 

Noorwegen en dus per schip naar West-Friesland vervoerd. Rekening houdend 

met transport en verwerking van het hout kunnen we stellen dat de 

stolpboerderij rond 1662 is gebouwd. 



Vereenvoudigde plattegrond van de boerderij in 

de 17de eeuw. In groen de werkruimten, in geel 

de woonvertrekken. Gestippelde lijnen zijn 

onzeker. 

De 17de-eeuwse kelder met wandtegels. 

 

Een Westfriese stolp 

De stolp die rond 1662 is gebouwd, was een zogenaamde Westfriese stolp. Dit 

boerderijtype heeft een standaard indeling.  

 
 

De stal bevindt zich namelijk altijd aan de achterkant, terwijl de 

woonvertrekken langs een zijgevel liggen. Langs de andere zijgevel vindt men 

de dars, waarbij de darsdeuren altijd in de voorgevel zitten. Vaak heeft zo’n 

Westfriese stolp aan de voorkant ook een kort uitstekend voorhuis; bij de stolp 

van Lambertschaag was dit het geval. 

 

In het voorste woonvertrek van de stolp is een kleine kelder gevonden die 

waarschijnlijk van de bouw dateert. Aan de binnenzijde zaten tegen de 

onderrand 17e -eeuwse wandtegels met bloemen. 

  

  



Vereenvoudigde plattegrond van de boerderij ná 

1879. In groen de werkruimten, in geel de 

woonvertrekken. 

In latere tijd is tegen deze kelder een nieuwe kelder aangebouwd; blijkbaar had 

men behoefte aan een grotere koele ruimte. De vloeren van beide kelders 

waren gemaakt van bakstenen, er was dus geen sprake van een plavuizen 

vloer. 

 

Bij de meeste stolpboerderijen was in de stal een waterput aanwezig, waaruit 

drinkwater voor de koeien kon worden opgepompt. Bij de onderzochte 

boerderij was dat in de 17de eeuw echter niet het geval. Misschien lag in deze 

tijd wel een waterput buiten de stolp. 

 

Verbouw of nieuwbouw? 

In 1879 is de boerderij grootschalig verbouwd. Het is misschien zelfs beter om 

te spreken van nieuwbouw, aangezien vrijwel de hele boerderij opnieuw werd 

opgetrokken. Alleen het 17e- eeuwse vierkant is blijven staan, met daaronder 

de oorspronkelijke fundamenten. Wel werd het vierkant aan de voorkant 

vergroot, door hier een overstek aan te brengen (extra balk die buiten de palen 

ligt). 

 

Om het oude vierkant werd een nieuwe boerderij gebouwd met een totaal 

ander uiterlijk en ook een andere indeling. De nieuwe boerderij was een 

zogenaamde Noord-Hollandse stolp.  

 



De koeienstal, de lange regel, bevindt zich bij dit type stolpboerderij langs een 

zijgevel. Aan de achterkant van de boerderij is ook nog plaats voor wat koeien, 

dit wordt de korte regel genoemd. Langs de andere zijgevel ligt de dars met de 

darsdeuren in de achtergevel, de woonvertrekken bevinden zich aan de 

voorkant.  

 

De grote verbouwing van de boerderij hangt samen met het feit dat het aantal 

koeien per boerderij in de 19de eeuw toenam. Meer koeien betekende dat een 

grotere stalruimte nodig was en bij veel stolpboerderijen is daarom in deze tijd 

op de een of andere manier de stal vergroot. Bij veel boerderijen is 

bijvoorbeeld in het verlengde van de stal een zogenaamde ‘staart’ 

aangebouwd, waarin plaats was voor meer vee. Bij de stolp in Lambertschaag is 

in 1879 voor een meer drastische oplossing gekozen: de boerderij is veranderd 

van een Westfriese stolp naar een Noord-Hollandse stolp. Een Noord-Hollandse 

stolp heeft een grotere stalruimte dan een Westfriese stolp. 

 

Kelder, schoorstenen en een waterput 

In de nieuwe boerderij is een grote diepe kelder gebouwd aan de achterkant 

van de dars. Dit soort kelders werd gebruikt bij de productie van kaas en boter: 

in de koele kelderruimte werd de melk opgeroomd in grote bakken, waarna dit 

kon worden afgeschept. Van de room werd boter gemaakt, de afgeroomde 

melk werd verwerkt tot kaas. De kelder is rond 1950 dichtgegooid. De melk 

werd in deze tijd niet meer op de boerderij verwerkt, maar ging naar de 

melkfabriek.  

 

Bij de opgraving van de stolp zijn twee fundamenten van schoorstenen 

gevonden: één in het woongedeelte aan de voorkant en één in de korte regel. 

De haard in de korte regel zal onder meer zijn gebruikt voor het opwarmen van 

waswater en bij het maken van kaas. In de lange regel kwam verder een 

waterput tevoorschijn. Deze put was een bijzonder geval, want hij was erg klein 

en bleek niet zoals gebruikelijk te worden gevoed met grondwater. In plaats 

daarvan heeft men bij de bouw een hele diepe sleuf gegraven vanaf de sloot 

naast de boerderij naar de waterput en de onderkant daarvan dichtgestort met 

schelpen. Het slootwater kwam via de schelpenbaan in de put terecht en werd 

daar opgepompt als drinkwater voor de koeien. 

 

  



Foto van de boerderij uit het begin van de 20ste eeuw. Foto: familie Coevert. 

Een schitterende gevel 

Uit het begin van de 20ste eeuw dateert een foto van de prachtige voorgevel 

van de boerderij, zoals die in 1879 is gebouwd.  

 
 

Te zien is een bakstenen gevel met vier grote ramen en twee deuren, beide 

omlijst door houten pilasters. De linkerdeur gaf toegang tot een van de 

woonvertrekken en zal alleen zijn gebruikt bij speciale gebeurtenissen (rouw-

en-trouwdeur). Naar deze deur loopt geen pad. De rechterdeur was bestemd 

voor dagelijks gebruik: vanuit deze deur stapte men de koeienstal in. In het 

midden van de gevel prijkt een fraaie houten topgevel met aan weerszijden 

houten siervazen en in het midden een strik. Bovenin het dak zien we verder 

een ronde schoorsteen. De gevel is rond 1950 vervangen na een 

schoorsteenbrand. De sierlijke houten topgevel uit de 19e eeuw maakte toen 

plaats voor een eenvoudiger exemplaar. 

 

 

 

 

 


