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INLEIDING
De Stichting Werkgroep Oud-Castricum heeft in de afgelopen jaren de nog aanwezige 40
stolpboerderijen in Castricum en Bakkum beschreven en vastgelegd in de jaarboeken van de
Stichting. Aan de Breedeweg te Castricum staan een drietal groten oude boerderijen bij elkaar
en aan één ervan werd het afgelopen jaar een grondige renovatie uitgevoerd, waarbij de
boerderij met 3 vierkanten in twee wooneenheden werd verdeeld, Breedeweg 77 en 75.
Bij die renovatie werd oud eiken materiaal aangetroffen in het vierkant van nr. 75, hetgeen de
aanleiding was om een ruimer onderzoek in te stellen naar leeftijd en herkomst van het
gebruikte hout. De gemeente Castricum onderkende het belang van een dergelijk onderzoek en
gaf opdracht om een dendrochronologisch onderzoek bij de drie boerderijen uit te voeren.
Hiervoor zijn op 10 oktober 2017 boormonsters genomen uit verschillende onderdelen van de
stolpen.

Afbeelding 1. Ligging van de stolpboerderijen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Castricum en vond plaats in
november 2017 op het laboratorium van Van Daalen Dendrochronologie te Deventer.
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METHODE
Selectie en vooronderzoek
Voor de verschillende onderdelen is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het
voldoende jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van
verstoringen. Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant
(zie hieronder). Van geselecteerde onderdelen is vervolgens met een holle boor een boormonster
genomen.
Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand
van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald.
Meting(en)
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie
tabel 2).
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht
in bijlage 1.
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Schweingruber 1990.

2

Pilcher 1990.

3

Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm

gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal.
4

De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1.
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Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x.
code

omschrijving

notatie

A

wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten

herfst/winter x/x+1

groeiseizoen van laatste jaar.
A1

wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens

zomer x

groeiseizoen van laatste jaar.
A2

wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld in aanvang

lente x+1

van volgend groeiseizoen.
A*

wankant lijkt aanwezig, maar enkele jaarringen

tussen x – x+5

ontbreken.
B

geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse

mediaan, (2•δ interval)

schatting van een kapinterval (alleen voor eik)
C

alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een

mediaan, (2•δ interval)

kapinterval (alleen voor eik)
D

geen spinthout aanwezig (alleen voor eik)

na x+min. aantal spinthout

E

geen spinthout aanwezig

na x

Dateringsonderzoek
De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar en met
referentiecurven vergeleken. Voor iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters
berekend:
1.

Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.

2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd.
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen
zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere
middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren.

5

PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com

6

De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980).
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RESULTATEN
Selectie en vooronderzoek
Voor het onderzoek zijn 3 boerderijen onderzocht. De eerste boerderij bestaat uit een dubbele
stolp en beslaat thans 2 adressen (Breedeweg 77 en 75).
De stolp van nr. 77 is volledig in naaldhout opgetrokken. In veel gevallen zijn de balken aan de
buitenzijde aangetast, waardoor de wankant niet aanwezig is, of dusdanig fragiel is dat deze bij
het bemonsteren niet intact bleef. Uit de stolp zijn 6 boormonsters genomen waarvan er één op
grond van matige kwaliteit is komen te vervallen. Uit houtanatomisch onderzoek bleek dat het
om grove den (Pinus sylvestris L.) en fijnspar (Picea abies Karst.) ging (zie tabel 2). De fijnspar
is gebruikt in de stijlen en liggers van het vierkant. Het grenen is gebruikt voor de schoren.
Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type:
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1.
monster

omschrijving

houtsoort

meting

n

n(s)

type

M1

stijl noordoost

fijnspar

17.002.001

74

n.v.t

E

M2

bovenbalk zuid

fijnspar

17.002.002

82

n.v.t

E

M3

bovenbalk noord

naaldhout

vervallen

M4

korbeel bij zuidoost stijl

grove den

17.002.003

71

n.v.t

A*

M5

korbeel west bij stijl zuidwest

grove den

17.002.004

107

n.v.t

A*

M6

stijl zuidoost

fijnspar

17.002.005

80

n.v.t

E

De stolp van nr. 75 oogt minder samenhangend. Aan de stijlen is te zien dat deze hergebruikt
zijn. Voor één van de deze is eik (Quercus sp.) gebruikt, terwijl het in de overige gevallen om
grove den lijkt te gaan. Van de eiken stijl is eerder een dwarsdoorsnede onderzocht door dr. K.U.
Heuschner7 waar een datering voor de laatste jaarring in 1537 uit volgde. Omdat een onbekend
aantal jaarringen tot de wankant ontbreekt, kan geen afgebakend kapinterval geschat worden.
Hier is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om een boormonster met wankant te nemen.
Hoewel een datering van dit monster geen betrekking zal hebben op de huidige stolp levert dit
wel informatie op over oudere bebouwing uit de omgeving aangezien eiken stolpen tot de oudste
behoren.
Het liggende hout in de stolp lijkt wel primair. Hiervan zijn 3 boormonsters genomen (zie tabel
3). Wederom is het spinthout slecht geconserveerd en kan de aanwezigheid van de wankant in
het beste geval met een kleine marge vastgesteld worden.

7

Deutsches Archäologisches Institut, Berlijn (D).
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Tabel 3. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type:
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1.
monster

omschrijving

houtsoort

meting

n

n(s)

type

M7

stijl zuidoost

eik

17.002.006

208

25

A

M8

bovenbalk zuid

grove den

17.002.007

142

n.v.t

A*

M9

dekbalk west

grove den

17.002.008

112

n.v.t

E

M10

bovenbalk noord

grove den

17.002.009

95

n.v.t

E

De stolp van nr. 80 is een intacte constructie waarvan het hout goed geconserveerd is en waar
weinig of geen aanpassingen aan uitgevoerd zijn. Van de 4 stijlen is elk een boormonster
genomen (zie tabel 4). Uit houtanatomisch onderzoek volgde dat voor het vierkant fijnspar
gebruikt is.
Tabel 4. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type:
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1.
monster

omschrijving

houtsoort

meting

n

n(s)

type

M11

stijl noordwest (telmerk IIII)

fijnspar

17.002.010

83

n.v.t

A

M12

stijl zuidwest (telmerk I)

fijnspar

17.002.011

118

n.v.t

A

M13

stijl zuidoost (telmerk II)

fijnspar

17.002.012

217

n.v.t

A

M14

stijl noordoost(telmmerk II?)

fijnspar

17.002.013

150

n.v.t

A

Het vierkant van de stolp van nr. 72 is als gevolg van een verbouwing deels aan het zicht
onttrokken. Die balken die nog in het zicht zijn hebben te lijden gehad van sterke verwering. Als
gevolg hiervan kon één monster van een aangetaste (grenen) stijl genomen worden.
Tabel 5. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type:
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1.
monster

omschrijving

houtsoort

meting

n

n(s)

type

M15

stijl zuidwest (telmerk I)

grove den

17.002.014

83

n.v.t

E

Dateringsonderzoek
In eerste instantie zijn de metingen onderling gesynchroniseerd. Dit leverde geen resultaat op.
Vervolgens zijn de individuele metingen met referentiecurven vergeleken. Voor 3 van de 4
stolpen konden de metingen zonder moeite gedateerd worden. Alleen voor Breedeweg 77 kon
slechts één meting gedateerd worden (zie tabel 6). De resultaten voor de metingen voor
Breedeweg 77 zijn aan de zwakke kant, maar komen herhaaldelijk voor met referentiecurven
voor een vergelijkbare herkomst.
De vermelde referentiecurven staan in tabel 7 toegelicht.
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Tabel 6. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. eind(m)/eind(r): positie van de laatste
jaarring van de meting/referentie.
meting

eind(m)

referentie

eind(r)

overlap

GLK

t-waarde

17.002.005

1742

FINL001

1984

80

61,3

5,08

FINL050

1832

80

65,0

4,86

FINL007

1909

80

65,6

4,50

17.002.006

1577

NL.NO

1677

208

69,5

7,19

17.002.007

1664

NLPISY03

1736

142

65,8

6,59

17.002.008

1655

NLPISY03

1736

112

63,8

5,45

17.002.009

1607

NLPISY03

1736

95

71,6

5,83

17.002.010

1870

SE010

1995

83

67,5

7,35

17.002.011

1868

SE010

1995

118

67,8

6,95

17.002.012

1870

SE010

1995

148

62,8

7,25

17.002.013

1868

SE010

1995

146

76,0

10,50

17.002.014

1547

NLPISY03

1736

83

76,5

7,68

Tabel 7. Overzicht van vermelde referentiecurven.
referentie

omschrijving

FINL001

Finland, Ilomantsi Sivakkovaara. Referentiecurve voor grove den (1590 - 1984).
Eronen, via ITRDB.

FINL007

Finland, Kontiolahti Suoniemi. Referentiecurve voor grove den (1474 - 1909).
Eronen, via ITRDB.

FINL050

Finland, Kosula Larinsaari Juuka. Referentiecurve voor grove den (1551 - 1832).
Meriläinen et al., via ITRDB.

NL.NO

Nederland, import uit Zuid-Noorwegen. Referentiecurve voor eik (1287 - 1677).
Van Daalen, niet gepubliceerde data.

NLPISY03

Nederland, constructiehout (import uit Zuid-Noorwegen). Versie 20160607.
Referentiecurve voor grove den (1253 - 1736). Van Daalen, niet gepubliceerde
data.

SE010

Zweden, Västernorrslands Län. Referentiecurve voor fijnspar (1723 - 1995).
Anon., via EU Project EXTRATERRESTRIAL.
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INTERPRETATIE
Het onderzoek is deels geslaagd in het vinden van een datering voor de monsters. Wel is er voor
iedere stolp een datering voorhanden. De stolpen zijn eveneens beschreven in een onderzoek
van drs. D. Duijn.8 Het rapport is in zijn volledigheid als appendix opgenomen. Hiermee is
aanvullende archivale en stilistische informatie over de stolpen beschikbaar.
Voor Breedeweg 77 kan alleen de ondergrens van het kapinterval bepaald worden (zie tabel 8).
Het archiefonderzoek geeft dat de stolp in 1855 met nieuw hout is opgetrokken. Deze resultaten
sluiten elkaar niet uit. Het zou betekenen dat de buitenste circa 100 jaarringen ontbreken. Dit
lijkt niet heel waarschijnlijk, maar is zeker mogelijk.
Tabel 8. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1.
monster

meting

eind

kapinterval

M1

17.002.001

-

E

M2

17.002.002

-

E

M4

17.002.003

-

A*

M5

17.002.004

-

A*

M6

17.002.005

1742

na 1742

type

E

De aangrenzende stolp van Breedeweg 75 dateert beduidend eerder. Ook hier kan de
aanwezigheid van de wankant niet met zekerheid bepaald worden. Hier ontbreken echter
hoogstens 2 jaarringen en het kapinterval kan daarmee tussen 1664 en 1666 geplaatst worden.
De overige monsters kunnen waarschijnlijk ook tot dit interval gerekend worden.
Uit het archiefonderzoek blijkt dat de boerderij in ieder geval vóór 1821 al aanwezig was.
Het hergebruikte eikenhout is gekapt in de herfst/winter van 1577/78 (zie tabel 9).
Tabel 9. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1.
monster

meting

eind

kapinterval

type

M7

17.002.006

1577

herfst/winter 1577/78

A

M8

17.002.007

1664

tussen 1664-1666

A*

M9

17.002.008

1655

na 1655

E

M10

17.002.009

1607

na 1607

E

Voor Breedeweg 80 zijn exacte kapintervallen voor handen. Deze vallen echter niet in hetzelfde
jaar (zie tabel 10). Het kleine verschil is waarschijnlijk het gevolg van het mengen van hout uit
verschillende jaren in één partij hout. De stolp is waarschijnlijk kort na 1870 opgericht.
Dit komt overeen met het bouwjaar in 1873 dat in de archieven vermeld wordt. Blijkbaar heeft
het hout er enkele jaren voor nodig gehad om gebruikt te worden.

8

Archeologie West-Friesland, Hoorn.
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Tabel 10. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1.
monster

meting

eind

kapinterval

type

M11

17.002.010

1870

herfst/winter 1870/71

A

M12

17.002.011

1868

herfst/winter 1868/69

A

M13

17.002.012

1870

herfst/winter 1870/71

A

M14

17.002.013

1868

herfst/winter 1868/69

A

Het monster uit de stolp van Breedeweg 72 is afkomstig van een aangetaste balk. Het aantal
ontbrekende jaarringen tot de wankant is onbekend. Het lijkt er op dat het spinthout is zijn
volledigheid ontbreekt (zie tabel 11). Hierdoor moet er rekening gehouden worden met enkele
tientallen jaren die bij de datering van de laatste jaarring in 1547 opgeteld moeten worden.9 Het
hout is vermoedelijk ergens in de 17e eeuw gekapt. De boerderij is in 1859 aangepast of
verbouwd, maar dit heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de stolp gehad.
Tabel 11. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1.
monster

meting

eind

kapinterval

type

M15

17.002.014

1547

na 1547

E

Zoals verwacht is voor de stolpen gebruikt gemaakt van geïmporteerd hout. Dit hout volgt –
voor het Nederlandse kustgebied - vrij typische handelsroutes en geeft in miniatuur de
veranderingen in houtsoort en herkomst weer. Het oudste hout is 16e-eeuws eiken dat uit het
zuiden van Noorwegen afkomstig is. Dit maakt in de 17e eeuw plaats voor grove den met
dezelfde herkomst. In de 18e eeuw verschuift de herkomst naar het oosten van het
Oostzeegebied. Uit het zuidoosten van Finland is voorheen alleen grenen aangetroffen in plaats
van het vurenhout waar het hier om gaat. Vervolgens verplaatst de herkomst zich in de 19e eeuw
naar het midden van Zweden (zie afb. 2).

9

Ter illustratie: op M10 is het spinthout volledig verloren gegaan en de laatste jaarring dateert circa 60

jaar eerder dan de laatste jaarring voor M8 (die dezelfde fase lijkt te vertegenwoordigen).

8

Afbeelding 2. Geografische weergave van de synchronisatieresultaten. De grootte van de cirkel geeft de
(relatieve) sterkte van de t-waarde aan, een grijze stip geeft aan dat een meting wel voldoende overlap
heeft met een referentiecurve, maar een t-waarde lager dan 4 en/of een GLK lager dan 60.
geeft aan waar het hout is aangetroffen.

9
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BIJLAGE 1
A.

Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is:
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring.
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring.
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de
laatste (ingemeten) jaarring.

B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van
het kapinterval wordt OxCal10 gebruikt met door de auteur samengestelde
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval.
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde,
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast
kunnen worden.
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is.
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik.
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te
omschrijven is.

10

Bronk Ramsey 2009.
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BIJLAGE 2
Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 6 aangegeven referentie. Op de x-as
staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100
mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een
positieve GLK aan.
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Castricum, Breedeweg 80
Op het perceel staat een zogenaamde langhuisstolp, oftewel een stolp met een lang voorhuis. In het stolpgedeelte is
de koeienstal aanwezig in het verlengde van het voorhuis en langs de achtergevel. Langs de andere zijgevel bevindt
zich de dars met de darsdeuren in de voorkant. Tot 1981 stonden koeien in de boerderij en hierna is niets aan de
indeling gewijzigd. De originele stallen met mestgoot zijn nog aanwezig. De standplaats van de koeien is nog
onverhard, op de bakstenen rollaag onder hun achterpoten na. Bijzonder zijn een houten waterpomp en een
betegelde haard in de stal.

De stolp Breedeweg 80 gezien vanaf de weg.

De haard in de stal.
Eigenaren
Op basis van het kadaster kunnen de eigenaren van de boerderij worden achterhaald vanaf 1832. Dit zijn:
1832-1854: Nicolaas Glorie

1854-1856: Frans Glorie
1856-1861: Pieter Schotvanger
1861-nu: diverse leden van de familie Kuijs, de eerste is Jacob Pietersz Kuijs
Kadastergegevens
Op de oudste kadastrale kaart uit 1821 staat op het perceel een boerderij. Deze boerderij heeft een andere vorm
dan de huidige stolp. In het kadaster kunnen de wijzigingen in de bebouwing op het perceel worden teruggevonden.
Op dat moment wordt een hulpkaart gemaakt, waarop de wijzigingen op het perceel zijn te zien.
In 1864 is sprake van “verandering van het huis”. Uit de hulpkaart blijkt dat de vorm van de boerderij is veranderd. In
1873 is sprake van “bijbouw”. Uit de hulpkaart blijkt dat een nieuwe boerderij is gebouwd. Dit is de boerderij die nog
steeds bestaat. De boerderij Breedeweg 80 is dus gebouwd in 1873.

Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1821 met de boerderij op het perceel Breedeweg 80 (binnen rode cirkel).

Boerderij op de hulpkaart van 1864.

Boerderij op de hulpkaart van 1873.
Vierkant
Het vierkant van de boerderij is in één keer gemaakt van nieuw hout. Het bouwjaar 1873 komt goed overeen met
het uiterlijk van het vierkant. Aan de achterkant van de boerderij is een vrij korte overstek aanwezig. De stijlen,
dekbalken en de overstekbalk zijn gemaakt van ronde balken. De twee bovenbalken zijn rechthoekige balken met
afgeschuinde hoeken. Alle vier zijden van het vierkant zijn voorzien van dubbele zwingen. Zij zijn gemaakt van
gehalveerde bomen. Aan drie zijden is een draagbalk aanwezig. Zij zijn niet origineel, maar dateren uit de 20ste eeuw.
Aan de zijde van de dars heeft nooit een draagbalk gezeten, dit bemoeilijkte het transport van het hooi naar de
hooiberg. De stijlen staan op poeren, met tussen de stijlen en poeren een plaat van naaldhout (het peulhout).
Op het vierkant zijn telmerken aanwezig. Zij staan op de zwingen, stijlen en dekbalken. Het zijn korte streepjes die de
getallen I, II, III en IIII vormen. Iedere hoek van het vierkant heeft een nummer, namelijk:
- zuidwesthoek: I
- zuidoosthoek: II
- noordoosthoek: III
- noordwesthoek: IIII

Het boren van een houtmonster in een stijl van het vierkant.

Het telmerk IIII op een element van het vierkant.

Het looppad in de stal met de houten waterpomp.

Breedeweg 75-77
De voorgevel van deze boerderij bevindt zich aan de oostzijde. De boerderij kan worden ingedeeld bij de Westfriese
stolpen. Kenmerkend voor dit boerderijtype is de darsdeur in de voorgevel, de woonvertrekken langs de zijgevel en
de stal aan de achterkant. Deze stal heeft men extra groot gemaakt door een ‘staart’ toe te voegen, een verlengstuk
van de stal.
De boerderij is recent verbouwd tot twee woonhuizen, waardoor van de originele indeling niets meer aanwezig is.

De voorgevel (oostzijde) van de boerderij Breedeweg 75-77.
Eigenaren
Op basis van het kadaster kunnen de eigenaren van de boerderij worden achterhaald vanaf 1832. In dat jaar was de
eigenaar Nicolaas Glorie. In de periode hierna tot in recente tijd is de boerderij steeds eigendom gebleven van de
familie Glorie.
Kadastergegevens
Op de oudste kadastrale kaart uit 1821 staat op het perceel een stolpboerderij met een enkel vierkant. De voorgevel
met darsdeur bevindt zich aan de oostzijde, aan de westzijde is een staart (verlengstuk stal) aanwezig richting de
weg. In het kadaster kunnen de wijzigingen in de bebouwing op het perceel worden teruggevonden. Op dat moment
wordt een hulpkaart gemaakt, waarop de wijzigingen op het perceel zijn te zien.
In 1855 is sprake van “bijbouwing”. Uit de hulpkaart blijkt dat de boerderij is vergroot richting het oosten. Het
westelijk vierkant van de boerderij Breedeweg 75-77 is dus gebouwd vóór 1821. De boerderij is richting het oosten
vergroot in 1855.

Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1821 met de boerderij op het perceel Breedeweg 75-77 (binnen rode cirkel).

Boerderij op de hulpkaart van 1855.
Vierkant
De stolpboerderij is in twee fasen gebouwd. Aanvankelijk had de boerderij een enkel vierkant, dit is het bestaande
vierkant aan de westzijde. In 1855 is de boerderij vergroot richting het oosten. Ook het woongedeelte is bij deze
verbouwing verplaatst, dus het moet een ingrijpende verbouwing zijn geweest. Bij de verbouwing is aan de oostzijde
een extra gebint van twee stijlen en een dekbalk geplaatst, dat door middel van twee bovenbalken is verbonden met
het oude vierkant. Omdat de overspanning voor de bovenbalken erg lang was, zijn er twee extra stijlen onder
geplaatst: zij zijn door middel van een pen-gatverbinding en één toognagel verbonden met de bovenbalken. De
boerderij heeft hierdoor in totaal acht stijlen, maar slechts drie gebinten. Dit is een ongewone constructie.
Het originele vierkant aan de westzijde is samengesteld vierkant van hergebruikt en nieuw hout. Het vierkant
bestaat uit vier stijlen, twee dekbalken en twee bovenbalken. Een van de stijlen (zuidoosthoek) is van eikenhout, de
andere drie stijlen zijn van naaldhout. In alle vier stijlen zijn sporen aanwezig die duidelijk maken dat het om
hergebruikt hout gaat. In twee grenen stijlen is bijvoorbeeld een pen-gatverbinding aanwezig, wat betekent dat deze
elementen oorspronkelijk als dekbalken hebben gefungeerd. In de andere twee stijlen zijn resten aanwezig van
zwingen die niet bij dit vierkant horen. In de onderkant van alle stijlen is een rond gat aanwezig, dat dwars door de
stijl heen gaat. Zij zijn aangebracht op het moment dat de elementen in het vierkant zijn aangebracht als stijl.
De dekbalken en bovenbalken zijn van naaldhout en waarschijnlijk nieuw gekocht voor de bouw van het vierkant. De
balken zijn tweezijdig gekantrecht en hebben dus steeds twee ronde zijden. De dekbalken en bovenbalken zijn

verbonden door middel van een ronde houten pen. De bovenbalken steken aan de oostzijde door buiten de stijlen.
Iets verderop zijn zij door middel van een las verbonden met de bovenbalken van het aangebouwde vierkant uit
1855. Het feit dat de las áchter de stijlen ligt, moet betekenen dat in de oorspronkelijke situatie aan deze kant een
overstek aanwezig was.
De zwingen zijn aan de westzijde dubbel uitgevoerd, er zijn dus in totaal vier zwingen aan deze kant. Een van de
zwingen is van eikenhout, de andere drie zijn van naaldhout. In de eiken en één van de naaldhout zwingen is een
pengat aanwezig, dus het gaat om hergebruikt hout. Bij de andere drie zijden zijn de zwingen enkel uitgevoerd
(hoewel de oostzijde vermoedelijk oorspronkelijk dubbele zwingen had), er zijn dus steeds twee zwingen aan een
kant. Aan de noord- en zuidzijde zijn ze van naaldhout (een van de zwingen aan de zuidkant is weg), aan de oostkant
is er één van eikenhout en één van naaldhout. In de laatste zit weer een pengat, dus dit is weer hergebruikt hout.
Opvallend detail is dat een zwing tegen de zuidwestelijke stijl is bevestigd door middel van een grote ijzeren klem en
niet met spijkers en/of een houtverbinding, zoals gebruikelijk is.

Uit een van de liggende balken van het westelijke vierkant wordt een boorkern genomen.

Een pengat in de afgezaagde onderkant van een stijl van naaldhout van het westelijke vierkant.
Het aangebouwde vierkant uit 1855 is gemaakt van nieuw naaldhout. De stijlen en liggers (een dekbalk en twee
bovenbalken) zijn allemaal ongeveer vierkant en hebben scherpe hoeken. De twee oostelijke stijlen meten 22x26
cm, de twee extra stijlen zijn iets dunner (19x19 cm). Tussen de oostelijke stijlen is een dekbalk aanwezig, samen
vormen zij een gebint. Opvallend is de open pen-gatverbinding (dus van buiten zichtbaar) tussen de dekbalk en
stijlen. Er is maar één toognagel in deze houtverbinding toegepast. Het gebint is voorzien van enkele zwingen.
Verder is op ongeveer 2 meter hoogte een draagbalk aanwezig, waarop oorspronkelijk zolderbalken rustten. De
zwingen en draagbalk zijn keurig aangebracht op het gebint met een lipverbinding met zwaluwstaart. De onderdelen
zijn liggend op de grond met elkaar verbonden, zodat dit makkelijk ging. Alle zwingen van het vierkant zijn zoals
gebruikelijk voor deze tijd gehalveerde bomen.
De zwingen aan de noord- en zuidzijde zijn eveneens enkel uitgevoerd. Zij zijn aangebracht op het moment dat de
constructie al stond. De houtverbinding is hierdoor minder zorgvuldig, namelijk een opgelegde lipverbinding. De
zwingen aan de noordzijde zijn tegen de buitenzijde van het vierkant aangebracht, aan de zuidzijde zitten zij juist
tegen de binnenzijde aan. Dit komt doordat de zuidoostelijke stijl niet onder de bovenbalk staat, maar meer naar
binnen.
De bovenbalken zijn verbonden met de dekbalk aan de oostkant door middel van ronde houten pennen en een
ijzeren anker. Boven de dekbalk ligt nog een balk. Deze is waarschijnlijk aangebracht om het dakvlak iets verder naar
buiten te brengen, zodat meer ruimte ontstond op de begane grond. In de bovenbalken zijn keurige ‘hapjes’
aanwezig op de buitenste bovenhoek. Hier lagen oorspronkelijk de sparren van de kap in.

De open pen-gatverbinding tussen een van de stijlen en de dekbalk van het oostelijke vierkant uit 1855.

Breedeweg 72
Het model van de boerderij is enigszins afwijkend. Het kan het beste worden omschreven als stolp met aangebouwd
voorhuis aan de zijkant.

De boerderij Breedeweg 72 in 2013. Foto: Boerderijenstichting.
Eigenaren
Op basis van het kadaster kunnen de eigenaren van de boerderij worden achterhaald vanaf 1832. Dit zijn:
1832-1848: weduwe Johannes Glorie
1848-1856: Klaas Stet
1856-1889: familie Mooij
1889-1952: Cornelis Spaansen, later zijn weduwe
1952-1988: Catharina Maria de Wit uit Egmond-Binnen
1988-?: Nicolaas Valkering en Anna Maria Theresia de Wit
Kadastergegevens
Op de oudste kadastrale kaart uit 1821 staat op het perceel een boerderij. Deze boerderij heeft een andere vorm
dan de huidige stolp. In het kadaster kunnen de wijzigingen in de bebouwing op het perceel worden teruggevonden.
Op dat moment wordt een hulpkaart gemaakt, waarop de wijzigingen op het perceel zijn te zien. In 1821 stond op
het perceel naast de boerderij een kerk (blauw van kleur) met pastorie.
In 1859 is sprake van “verandering door slooping van de RC kerk en pastorij”. Uit dat jaar dateert een hulpkaart
waarop de nieuwe situatie is getekend. De kerk en pastorie ten westen van de boerderij zijn inderdaad verdwenen
en de perceelsgrenzen zijn veranderd. De vorm van de boerderij op de hulpkaart van 1859 is heel anders dan op de
kaart van 1821. De weergave op de kaart uit 1859 is gelijk aan de huidige vorm van de boerderij, zodat zeker is dat
de boerderij in 1859 al bestond. In het kadaster wordt echter geen melding gemaakt van herbouw of bijbouw van de
boerderij. Mogelijk klopt de weergave op de kaart van 1821 simpelweg niet of had de boerderij oorspronkelijk twee
vierkanten. Een van deze vierkanten is dan in de 19de eeuw afgebroken en vervangen door het lange voorhuis.

Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1821 met de boerderij op het perceel Breedeweg 72 (binnen rode cirkel).

Boerderij op de hulpkaart van 1859. Op het perceel links ervan stonden de kerk en pastorie.
Vierkant
De stolpboerderij is sterk verbouwd, waardoor slechts een deel van het vierkant nog zichtbaar is. Bij de verbouwing
zijn ook enkele onderdelen van het vierkant, waaronder zwingen, weggehaald en is het hout gelakt. Voor zover kan
worden gezien is het vierkant helemaal gemaakt van naaldhout. De hoofdelementen zijn vierkant en rechthoekig van

vorm. Aan de westzijde is een korte overstek aanwezig. Op de elementen van het vierkant zijn geen sporen gezien
die wijzen op hergebruikt hout.

Een afgezaagde zwing op een van de stijlen.

Dieuwertje Duijn, november 2017

Het nemen van een boorkern uit het vierkant.

Overzicht van de gebruikte termen

1. poer met peulhout
2. muurstijl
3. zolderbalk
4. muurplaat
5. vierkantstijl
6. gording
7. schoor
8. zwingen/zwiepingen
9. dekbalk
10. bovenbalk
11. vliergebint
12. nokhout
13. koestijl
14. korbeel
15. wurmt
16. draagbalk
17. jaagbalk
18. dakspar
19. overstekbalk

