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Voorwoord  
 
 
Opdracht 
Op 16 juli 2002 heeft bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam (bMA) aan de Stichting 
Historisch Boerderij-Onderzoek te Arnhem opdracht verleend tot het opstellen van beschrijvingen 
van 55 boerderijen in de gemeente Amsterdam daterend van vóór 1960. 
Deze opdracht was het vervolg op de veldinventarisatie en selectie, die door SHBO begin 2002 zijn 
uitgevoerd. Uit de veldinventarisatie, die 150 objecten opleverde, kwamen in eerste instantie 31 
boerderijen als cultuurhistorisch waardevolle complexen naar voren. In overleg met het bureau 
Monumenten & Archeologie Amsterdam werd dit aantal met 24 boerderijen uitgebreid tot een 
totaal van 55.1
De vervolgopdracht bestond uit het beschrijven en waarderen van de geselecteerde boerderijen en 
publicatie daarvan in rapportvorm. Voorliggend rapport is daarvan het resultaat. Het zal de basis 
kunnen zijn voor bescherming van boerderijen als gemeentelijk monument. De selectie zal door 
bMA worden voorgelegd aan de stadsdeelraden, die verantwoordelijk zijn voor de afwegingen ten 
aanzien van beleid en besluitvorming. 
 
Uitvoering 
De beschrijvingen zijn opgesteld aan de hand van veldbezoeken, die tussen september 2002 en 
maart 2003 werden uitgevoerd. Tijdens dit bezoek werden de boerderijen zo mogelijk van binnen 
bekeken en gefotografeerd. Op basis van de waarnemingen werd een beschrijving opgesteld. In 
beperkte mate konden archivalische bronnen aanvullend geraadpleegd worden. De bevindingen van 
deze tweede fase, waarbij de geselecteerde boerderijen van nabij werden bekeken, werden op 25 
maart 2003 aan het bMA gepresenteerd.  
 
Rapportage 
Dit rapport bevat de beschrijvingen van de boerderijen die uit de selectie naar voren kwamen. 
Daarvan hebben bijna alle de vorm die door bureau Monumentenzorg Amsterdam wordt 
gehanteerd voor gemeentelijke monumenten. Bij enkele objecten die tijdens het veldbezoek alsnog 
afvielen, is volstaan met een korte toelichting. De beschrijvingen zijn per deelraad gerangschikt. 
Het beschrijvende deel wordt voorafgegaan door twee inleidingen. De eerste bijdrage schetst de 
landbouwkundige en bouwhistorische ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderijen in het 
buitengebied van Amsterdam. De tweede bijdrage gaat uit van de ruimtelijke context en het nog 
aanwezige boerderijenbestand. Beide zaken, de belangrijkste ontwikkelingslijnen en de huidige 
situatie, motiveren de voorliggende selectie. De gevolgde werkwijze en het resultaat worden in een 
afsluitende paragraaf verantwoord. 
Voor de volledigheid treft u achterin de lijst van de niet-geselecteerde boerderijen van de volledige 
veldinventarisatie in de gemeente Amsterdam aan. Hieronder vallen ook de rijks- en gemeentelijke 
monumenten die niet geselecteerd zijn omdat ze al een monumentenstatus hebben.    
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Het selectievoorstel is gepresenteerd in het SHBO-rapport: Het boerderijenbestand van de Gemeente 

Amsterdam. Een selectie van de meest waardevolle, nog niet beschermde boerderijen, 2 dln, [Arnhem 
2002]. 
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Inleiding 
dr. Piet van Cruyningen 
 
Boeren en boerderijen in Amsterdam 
 
 
Aan het begin van de 19de eeuw ontwierp de Duitse landbouweconoom Johann Heinrich von 
Thünen een model dat de relatie poogde aan te geven tussen het type landbouwbedrijf in een 
bepaalde regio en de afstand tot de belangrijkste markt, die zich bevond in een centraal gelegen 
stad. De aard van het bedrijf werd daarbij vooral bepaald door de transportkosten. Voor het gebied 
direct rondom de stad voorspelde dit model dat daar groenteteelt en consumptiemelkerij zouden 
voorkomen omdat groente en melk bederfelijke producten zijn die niet over grote afstand kunnen 
worden vervoerd. Als Von Thünen’s model ergens in Nederland opging, dan was het wel in de 
omgeving van Amsterdam, waar het boerenbedrijf eeuwenlang hoofdzakelijk gericht was op de 
productie van consumptiemelk voor de stad. 
Hoewel de consumptiemelkerij tot aan de Tweede Wereldoorlog overal rondom de stad over-
heerste, waren er toch duidelijke verschillen in bedrijfsvoering en welstand tussen de boeren ten 
noorden en die ten zuiden van het IJ. Nog opvallender waren de verschillen in boerderijvorm: de 
stolp ten noorden en het hallehuis ten zuiden van het IJ. Hier zal worden onderzocht of er een 
verband bestaat tussen de verschillen in welstand en bedrijfsvoering enerzijds en de uiteenlopende 
boerderijvormen anderzijds. 
 
Bodem en bodemgebruik 
De bodem rondom Amsterdam bestaat grotendeels uit laagveen. Dit veengebied is gedurende de 
10de tot de 13de eeuw in cultuur gebracht. Gewoonlijk werd het veen vanaf de rand ontgonnen, 
waarbij de boerderijen op een lange rij langs een weg stonden. Elke boerderij stond aan de kop van 
een lange, smalle kavel die zich tot diep in het veen uitstrekte. In het gedeelte van Amsterdam ten 
noorden van het IJ was de verkaveling minder regelmatig. Vaak stonden de boerderijen gecon-
centreerd in de dorpen en dus op enige afstand van het land, wat de exploitatie niet eenvoudiger 
maakte, vooral ook omdat veel percelen in dit waterrijke gebied slechts per boot bereikbaar waren. 
Aanvankelijk bestond op het ontgonnen veen een gemengd bedrijf, waarin veehouderij en 
graanteelt werden gecombineerd. Als gevolg van de ontwatering begon het veen echter in te 
klinken, waardoor het steeds moeilijker werd het water af te voeren en de graanteelt gaandeweg 
onmogelijk werd. Omstreeks 1500 was de akkerbouw dan ook uit de regio verdwenen.1 
Veehouderij, veenderij, visserij en in Waterland vooral ook handel en scheepvaart vormden toen de 
inkomstenbronnen van de plattelandsbevolking. 
In de 17de eeuw werden de nog aanwezige meren en door de veenderij ontstane plassen rondom 
Amsterdam drooggelegd. Er bestond in dit opzicht een duidelijk verschil tussen het gebied ten 
noorden en dat ten zuiden van het IJ. Ten zuiden van het IJ bestaat 49% van het land uit 
droogmakerijen, in Waterland is dat slechts 16%. Dit betekent wederom een voordeel voor het 
zuiden, omdat in de droogmakerijen de verkaveling rationeler was dan in het ‘oude’ land; de grond 
lag er sterker geconcentreerd rondom de bedrijfsgebouwen. De boerderijen ten zuiden van 
Amsterdam waren veelal ‘rijplaatsen’, waar land en bedrijf over de weg bereikbaar waren, die in 
Waterland waren ‘vaarplaatsen’, waar alle transport tussen boerderij en land per boot plaats moest 
vinden. Daar kwam nog bij dat in de droogmakerijen de kwaliteit van de grond beter was en ook de 
hydrografische toestand er gunstiger was. In Waterland was de waterstand aanzienlijk hoger, 
waardoor men sneller last had van wateroverlast.2

                                                 
1  J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 (Meppel 1992) p. 57. 
2  B.G.L.M. Tosseram, Het melkwinningsgebied van Amsterdam. Een sociografische studie over 

consumptiemelkers (Purmerend 1936) p. 11-15. 
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Ten zuiden van het IJ was de situatie dus in het algemeen gunstiger dan ten noorden ervan: 
ontsluiting en verkaveling, bodemgesteldheid en hydrografische toestand waren er duidelijk beter. 
In beide gebieden liet de bodemkundige situatie echter nauwelijks een ander bedrijfstype toe dan de 
veehouderij. Dat blijkt ook duidelijk uit de wijze waarop de bodem werd gebruikt ten tijde van de 
invoering van het kadaster omstreeks 1830, zoals weergegeven in tabel 1. 
 
 
Tabel 1. Het gebruik van de cultuurgrond in en om Amsterdam, ca. 1830 (in ha) 
 
 Bouwland Grasland Tuin Boomgaard 
Ransdorp . 1.496 2 .
Nieuwendam . 931 2 .
Buiksloot . 278 2 .
Sloten . 3.497 71 4
Amsterdam . 324 87 3
Watergraafsmeer . 386 90 1
Bijlmermeer . 517 24 .
 . 7.429 278 8

 
Bron: Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster (’s-Gravenhage 1875). 
 
 
Bouwland kwam rond 1830 in het geheel niet voor in Amsterdam, noch in de gemeenten die later 
zouden worden geannexeerd, meer dan 90% van de areaal cultuurgrond bestond uit grasland. Ten 
noorden van het IJ was dat zelfs 99,8%. In het gebied ten zuiden van het IJ bevond zich nog een 
redelijke oppervlakte tuinbouwgrond (5,6% van het areaal). De betere bodemgesteldheid had tot 
gevolg dat hier commerciële groenteteelt voor de Amsterdamse markt mogelijk was. De Water-
graafsmeer, met bijna 19% tuinbouwgrond, is in dit opzicht wel zeer opvallend. Mogelijk is de 
tuinbouw hier gestimuleerd door de verschillende buitenplaatsen die hier tot het eind van de 18de 
eeuw hebben bestaan. Een eeuw later lijkt de situatie grondig te zijn veranderd, van de 8.160 ha 
landbouwgrond in Amsterdam was volgens de landbouwtelling van 1930 2.214 ha in gebruik als 
bouwland. Dit werd veroorzaakt door de bedijking van de Groote IJpolder (1875) en de Noorder 
IJpolder (1877). In deze polders met hun vruchtbare kleibodem werd vooral akkerbouw bedreven. 
De toestand op de oudere gronden was echter niet veranderd, daar bleef de rundveehouderij 
overheersen. 
Afgezien van de jongere IJpolders overheerste in het gebied rondom Amsterdam dus tot het midden 
van de 20ste eeuw de rundveehouderij, terwijl ten zuiden van het IJ ook de groenteteelt enige 
betekenis had. Dat laatste duidt erop dat het zuidelijke gebied meer mogelijkheden had dankzij een 
betere bodem, ontsluiting en verkaveling en dus mogelijk ook welvarender zal zijn geweest. 
 
De bedrijfsvoering van de zoetboeren 
Over de manier waarop de rundveehouderij hier tijdens de Middeleeuwen werd bedreven, is 
nagenoeg niets bekend, vermoedelijk werd vooral boter geproduceerd.3 Dat er toen al aan 
consumptiemelkerij werd gedaan, lijkt onwaarschijnlijk. Daarvoor is een forse stedelijke 
afzetmarkt nodig en die was toen nog niet aanwezig. In de 16de eeuw echter begon de bevolking 
van Amsterdam snel in aantal toe te nemen. Het inwonertal groeide van 11.000 in 1514 tot 105.000 
in 1622 en dat laatste aantal was eind 17de eeuw ruimschoots verdubbeld.4 Hierdoor was een grote 
afzetmarkt ontstaan voor consumptiemelk en het mag dan ook worden aangenomen dat uiterlijk in 
de tweede helft van de 16de eeuw de meerderheid van de boeren rondom Amsterdam ‘zoetboer’ 
                                                 
3  Bieleman, Geschiedenis, p. 60. 
4  P. Lourens en J. Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 (Amsterdam 1997) 

pp. 55-56. 
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oftewel consumptiemelker zal zijn geworden. De afstand tot Amsterdam en de transportkosten 
waren van groot belang bij de overschakeling naar het consumptiemelkersbedrijf, geheel volgens 
het model van Von Thünen. Holysloot bijvoorbeeld lag net iets te ver van Amsterdam en daarom 
specialiseerden de boeren zich in het maken van kaas, die veel langer houdbaar was en makkelijker 
kon worden vervoerd. Pas toen het inwonertal van Amsterdam in het laatste kwart van de 19de 
eeuw weer sterk begon toe te nemen, werd het ook voor de boeren van Holysloot economisch 
rendabel om over te schakelen op de consumptie-melkerij.5 Hoewel elders in Amsterdam en 
geannexeerde gemeenten de consumptiemelkerij over-heerste, waren er toch verschillen in de 
bedrijfsvoering, vooral tussen de gemeenten ten noorden en die ten zuiden van het IJ. De 
samenstelling van de veestapel in 1910, zoals weergegeven in tabel 2, duidt daar al op. 
 
 
Tabel 2. De samenstelling van de veestapel in en om Amsterdam, 1910 
 
 Paarden Koeien Jongvee Varkens 
Ransdorp 92 1.312 419 87 
Nieuwendam 81 974 155 63 
Buiksloot 29 192 43 36 
Sloten 855 4.091 449 739 
Amsterdam  756 59 575 
Watergraafsmeer 134 601 48 155 
  7.926 1.173 1.655 
 
Bron: Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis Wageningen UR, Agrarische Documentatie LEI. 
N.B. Het aantal paarden in de gemeente Amsterdam is niet opgenomen omdat het overgrote deel van deze dieren daar 
niet in de landbouw maar in de transportsector was ingeschakeld. Omdat de Bijlmermeer in 1910 tot Weesperkarspel 
behoorde, ontbreekt deze in de tabel. 
 
 
Uit deze tabel blijkt het overweldigende aandeel van de runderen in de veestapel. Paarden waren er 
over het algemeen weinig, de boeren hadden deze dieren uitsluitend nodig voor het vervoer van 
hooi, mest en melk. Dat Sloten veel paarden telde, kan worden toegeschreven aan het feit dat de 
Groote IJpolder met zijn akkerbouwbedrijven tot deze gemeente behoorde. De oorzaak van het 
relatief grote aantal paarden in de Watergraafsmeer is niet duidelijk, waarschijnlijk werkte een 
aanzienlijk deel van deze paarden buiten de landbouw. Het geringe aantal varkens ligt in de lijn der 
verwachtingen. Elders in Nederland mestten veehouders varkens vet met restproducten van de 
zuivelbereiding, zoals karnemelk. De zoetboeren rondom Amsterdam echter verkochten de melk 
meteen voor consumptie en beschikten dus niet over restproducten om varkens mee te voeren. 
De boeren rondom Amsterdam hielden opvallend weinig jongvee. Slechts 13% van de 
rundveestapel bestond uit jongvee, wat veel te weinig was om de veestapel door eigen fokkerij op 
peil te houden. Deze toestand was een gevolg van de aard van de consumptiemelkerij. Alle 
geproduceerde melk moest worden verkocht. Het was te duur om de melk te gebruiken om 
kalveren mee op te fokken. De vernieuwing van de veestapel gebeurde dus niet door het zelf 
fokken maar door de aankoop van nieuwe koeien. Er bestond in dit opzicht echter wel enig verschil 
tussen Waterland en het zuidelijke gebied. In Waterland was het aandeel van het jongvee 20%, ten 
zuiden van het IJ was dat slechts 9%. Daarmee was de fokkerij in Waterland nog altijd van geringe 
betekenis, maar toch duidelijk belangrijker dan in het zuidelijke gebied. Vóór de 20ste eeuw moet 
dit verschil nog groter zijn geweest.6 Het hing samen met een verschil in bedrijfsvoering. 
De zoetboeren ten zuiden van het IJ waren veelal ‘taxe-melkers’, wat betekende dat zij een 
overeenkomst hadden met een melkslijter in Amsterdam om dagelijks het hele jaar door een vaste 

                                                 
5  Tosseram, Melkwinningsgebied, p. 39. 
6  Ibidem, p.43. 
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hoeveelheid melk (taxe) te leveren. Dit betekende dat hun koeien niet mochten kalven omdat de 
koe dan circa twee maanden voor de geboorte van het kalf droog zou komen te staan (geen melk 
meer zou geven). Omdat deze boeren zelf geen vee konden fokken, moesten zij steeds nieuw vee 
aankopen. Twee keer per jaar – in het voorjaar en in de herfst – werden de slechte melkgevers 
verkocht en nieuwe koeien aangekocht. Op deze wijze werd in één of twee jaar de hele 
rundveestapel vernieuwd.7 Voor deze manier van werken was kapitaal nodig om telkens koeien aan 
te kopen en om de beesten gedurende de winter van voldoende krachtvoer te voorzien zodat ze 
genoeg melk zouden blijven geven. De boeren ten zuiden van het IJ waren daar inderdaad 
kapitaalkrachtig genoeg voor. 
De zoetboeren ten noorden van het IJ hadden een andere werkwijze. Zij waren geen taxe-melkers; 
’s zomers leverden ze veel melk, ’s winters weinig. Ze hadden onvoldoende kapitaal om telkens 
opnieuw vee te kopen, hun weiland leverde minder en kwalitatief slechter hooi dan dat van de 
boeren in het zuiden en ook voor het aankopen van voer ontbraken hun de middelen. Hun slechtere 
financiële positie werd ook veroorzaakt doordat zij niet rechtstreeks aan de Amsterdamse 
melkslijters verkochten, maar aan zogeheten stadvaartsboeren. Door het ontbreken van een goed 
wegennet in Waterland en door de barrière van het IJ konden de boeren hier niet zoals in het zuiden 
zelf met paard en wagen naar de stad rijden. Ze leverden daarom aan stadvaartsboeren, die met een 
schuit naar Amsterdam voeren om daar de melk uit te venten. Dit betekende echter wel dat de 
Waterlandse boeren een cent per liter minder ontvingen dan de boeren uit het zuiden.8
Mogelijk heeft de andere bedrijfsvoering van de Waterlandse boeren ook diepere historische 
wortels. Eeuwenlang was de landbouw hier niet de voornaamste bron van inkomsten en werd er  
ook minder intensief geboerd. In 1514 gaven de inwoners van Ransdorp op dat zij leefden van  
handel, scheepvaart en visserij. De landbouw was onbeduidend, de vrouwen van de Ransdorpers 
‘moegen houden een coyken of twee’.9 Tot ver in de 17de eeuw bleven handel en scheepvaart hier 
de voornaamste bronnen van inkomsten. Veelzeggend is dat in deze tijd veel Waterlandse boeren 
hun land niet bemestten, maar de mest van hun bedrijf verkochten.10 Pas met het verval van handel 
en scheepvaart in de 18de eeuw werd de landbouw hier de voornaamste pijler van de economie. Er 
bestond hier dus een extensieve bedrijfsstijl die door de weinig gunstige bodemgesteldheid ook 
moeilijk kon worden omgebogen. 
In de 20ste eeuw kwam geleidelijk een eind aan het verschil in bedrijfsvoering tussen het 
noordelijke en het zuidelijke gebied. Een betere ontwatering en de toepassing van kunstmest 
leidden tot een verhoging van de opbrengst van de weiden in Waterland en door de dalende prijzen 
van krachtvoeder konden ook de Waterlandse boeren dit nu gaan aanschaffen. Toch waren de 
verschillen rond 1930 nog steeds zichtbaar; ten noorden van het IJ werd toen jaarlijks 36% van de 
veestapel vervangen, ten zuiden daarvan 52%.11 Uiteindelijk zou het onderscheid na de Tweede 
Wereldoorlog helemaal verdwijnen, maar toen vervaagde ook het verschil tussen consumptie-
melkers en overige melkveehouders. De consumptiemelk werd na 1945 aan de Coöperatieve Melk-
centrale geleverd, die de boeren op dezelfde manier uitbetaalde als industriemelkers die aan de 
zuivelfabrieken leverden. 
 

                                                 
7  Ibidem, pp. 33-34. 
8  Tosseram, Melkwinningsgebied, pp. 41, 146. 
9  Geciteerd in N. Boschma en H. van Koolbergen, Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met 

aangebouwd ‘vierkant’ in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw (Arnhem en Amsterdam 
1985) p. 38. 

10  Het landelijk gebied van Amsterdam-Noord (Amsterdam 1953) pp. 7-9. Tosseram, Melkwiningsgebied, p. 
18. 

11  Ibidem, p. 44. 
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Bedrijfsgrootte en eigendomsverhoudingen 
De boerenbedrijven rondom Amsterdam waren middelgroot. Volgens de landbouwtelling van 1910 
hadden ze een gemiddelde omvang van 19,6 ha. Ten noorden van het IJ was het gemiddelde 17,5 
ha, ten zuiden daarvan 20,6 ha.12 Het cijfer voor het zuidelijke gebied is echter geflatteerd omdat 
hierbij ook de grote akkerbouwbedrijven in de IJpolders zijn meegeteld. De veehouderijbedrijven 
ten zuiden van het IJ zullen niet wezenlijk groter zijn geweest dan die in Waterland. In beide 
gebieden overheersten middelgrote bedrijven van 10-50 ha, zoals blijkt uit tabel 3. 
 
 
Tabel 3. Landbouwbedrijven per grootteklasse rondom Amsterdam, 1910 
 
 Ten noorden van het IJ Ten zuiden van het IJ 
 N % N %
0-10   ha 34 22 89 29
10-20 ha 70 46 106 35
20-50 ha 47 31 93 30
50>  ha 1 1 17 6
 152 100 305 100
 
Bron: Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis Wageningen UR, Agrarische Documentatie LEI. 
 
 
Uitgesproken grote verschillen tussen noord en zuid zijn in deze tabel niet aan te wijzen. Wel was 
in het zuidelijke gebied het aandeel van de allerkleinste bedrijven groter dan in Waterland. Waar-
schijnlijk was dit het gevolg van het voorkomen van zogeheten schillenboeren. Dit waren 
veehouders met weinig land en een naar verhouding grote veestapel. Zij voerden schillen en 
etensresten, vooral uit Amsterdamse hotels en restaurants, aan hun vee. De schillenboeren woonden 
dicht bij de stad om zo weinig mogelijk tijd en geld te moeten besteden aan het vervoer van de 
schillen. Het gebied ten noorden van het IJ was tot in de jaren twintig van de 20ste eeuw nog 
dunbevolkt en het IJ oversteken om schillen te halen duurde te lang en was te kostbaar. Zodoende 
woonden in 1930 64 van de 74 Amsterdamse schillenboeren ten zuiden van het IJ.13

Volgens de landbouwtelling van 1910 was toen 75% van de boeren rondom Amsterdam pachter. 
Ten noorden van het IJ was dat 61%, ten zuiden ervan 81%. Volgens Tosseram zou men niet van 
‘heren’ hebben gepacht, maar van familieleden, weduwen of rentenierende boeren.14 Gezien het 
grote aantal pachters, zeker in het zuidelijke gebied, lijkt dat niet erg waarschijnlijk. Vooral ten 
zuiden van het IJ zijn in de 17de eeuw grote oppervlakten land aangewonnen met Amsterdams 
kapitaal. Ongetwijfeld zal in de loop der tijd een deel van dit land zijn overgegaan van heren naar 
boeren, maar dat aan het begin van de 20ste eeuw alle grond in handen van boeren zou zijn 
gekomen, is niet aannemelijk. Het feit dat de boeren in het gebied ten zuiden van het IJ in staat 
waren om meer in hun bedrijf te investeren dan die in Waterland, hangt mede samen met dit 
verschil in eigendomsverhoudingen. De pachters in het zuidelijke gebied hoefden hun geld niet te 
besteden aan de aankoop van grond, maar konden het investeren in de veestapel. 
 
Boerderijvormen 
Tijdens zijn onderzoek naar het Amsterdamse melkwinningsgebied kwam Tosseram tot de 
ontdekking dat het IJ tot in de 20ste eeuw een geografische grens vormde die een diepgaande 
invloed had op sociaal-economisch gebied.15 Dat gold ook voor de boerderijvormen. Ten noorden 
van Amsterdam treffen we twee boerderijtypes aan – de stolp en de daaraan verwante 

                                                 
12  Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis Wageningen UR, Agrarische Documentatie LEI. 
13  Tosseram, Melkwinningsgebied, p. 101. 
14  Ibidem, p. 104. 
15  Ibidem, p. 30. 
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hooihuisboerderij – die sterk verschillen van de boerderijen ten zuiden van het IJ. Die zuidelijke 
boerderijen worden gewoonlijk tot de hallehuisgroep gerekend, terwijl de boerderijen in Waterland 
verwantschap vertonen met die in het noordelijk kustgebied en derhalve tot de zogeheten Friese 
huisgroep behoren. De werkelijkheid is echter gecompliceerder dan uit deze typologische indeling 
blijkt. De hallehuizen vertonen hier namelijk enkele ‘Friese’ trekken, terwijl de boerderijen in 
Waterland soms hallehuisachtige onderdelen kennen. 
 
Stolp en hooihuisboerderij 
In Noord-Holland boven het IJ bestond tot aan het eind van de Middeleeuwen een zogenaamd 
woonstalhuis, waarin mensen en dieren onder één dak waren ondergebracht. Het hooi bewaarde 
men buiten, in een mijt of kapberg. Toen in de loop van de 16de eeuw de landbouw zich hier 
verder ontwikkelde onder invloed van de groeiende bevolking en economie van Holland, bleek dit 
woonstalhuis steeds minder te voldoen. Boerderijen uit deze periode zijn er niet meer, maar 
historische kaarten uit de 16de eeuw tonen dat er werd gezocht naar een efficiënte nieuwe boerderij 
en dat hierdoor een groot aantal uiteenlopende vormen ontstond. In het verleden hebben 
onderzoekers getracht al die vormen in een chronologisch schema onder te brengen, waardoor een 
uiterst gecompliceerde ontwikkelingsgeschiedenis ontstond.16 Het is echter waarschijnlijker dat, 
zoals Van Olst meent, al deze vormen – de bouw van vrijstaande schuren, het combineren van 
woonstalhuis en kapberg, het vergroten van het stalgedeelte – van elkaar onafhankelijke 
experimenten waren om een handige manier te vinden om woning, stal en oogstberging te 
combineren.17  
 

De oplossing werd uiteindelijk aan het eind van de 16de eeuw 
gevonden in de vorm van de Noord-Hollandse stolp. In dit type 
boerderij waren woning, stal en tasruimte gecombineerd onder één 
hoog piramidaal dak. De kern van deze boerderij wordt gevormd door 
het ‘vierkant’; twee dekbalkgebinten, elk bestaande uit twee hoge 
stijlen, een opgelegde balk en schoren ter versteviging. Deze twee 
gebinten zijn met elkaar verbonden door eveneens afgeschoorde 
gebintplaten. In de hoge ruimte binnen het vierkant werd het hooi 
vanaf de grond opgetast. Onder het aan alle vier zijden van het 
vierkant laag aflopende dak, in de buitenstijlruimten, werden 
woonruimte, stallen en deel ondergebracht. Door deze eenvoudige 
constructie was het mogelijk om op een goedkope wijze alle 
onderdelen van een middelgroot gemengd of veehouderijbedrijf onder 
één dak te brengen. Deze handige en goedkoop te bouwen boerderij 
verspreidde zich in de eerste helft van de 17de eeuw snel door Noord-
Holland boven het IJ, aanvankelijk vooral in de grote droogmakerijen, 
maar vervolgens ook op het oudere land. 
In Waterland, waar de landbouw lange tijd van geringe betekenis was, 
deed de stolp pas later zijn intrede. Lange tijd bleef men hier nog 
woonstalhuizen bouwen; de boerderijonderzoeker Hekker trof nog 
zo’n woonstalhuis aan in Schellingwoude, dat van omstreeks 1800 
dateerde.18

 
Noord-Hollandse stolp19

 
In dit boerderijtje bevond zich achter de woonvertrekken een dubbele stal in de lengterichting van 
het driebeukige gebouw. De oogstopslag vond hier plaats in kapbergen. Vanaf de 17de eeuw begon 
men deze kapbergen te betimmeren en tegen het woonstalhuis aan te bouwen. Zo’n betimmerde  

                                                 
16  R.C. Hekker, ‘De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland’ in: Duizend jaar bouwen, II 

(Amsterdam 1957) p.221. 
17  E.L. van Olst, Landelijke bouwkunst Noord-Holland (Arnhem 1989) p. 3. 
18  Hekker, ‘Ontwikkeling’, p. 222. 
19 afkomstig uit R.C. Hekker, ‘Historische Boerderijtypen’ (Arnhem 1991) 
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Hooihuisboerderij 

hooiberg wordt een hooihuis genoemd en een 
boerderij met aangebouwd hooihuis een 
hooihuisboerderij. Overigens zijn dit geen 
oorspronkelijk Waterlandse benamingen; deze 
terminologie is bedacht door de boerderij-
onderzoeker Brandts Buys.20 Opvallend aan de 
Waterlandse boerderijen is verder dat ze geheel 
van hout werden gebouwd, wat een gevolg was 
van de drassige bodem en de beschikbaarheid 
van hout uit de Zaanstreek met zijn 
zaagmolenindustrie.  

Boerderijen worden tot de Friese huisgroep gerekend op basis van twee criteria: het gebinttype en 
de stalindeling. Een boerderij van het Friese type hoort dekbalkgebinten, met een opgelegde balk, 
te hebben. Verreweg de meeste boerderijen ten noorden van het IJ, en zeker de stolpen, hebben ook 
dekbalkgebinten. In Waterland worden echter hier en daar echter ook nog ankerbalkgebinten 
aangetroffen, waarbij de horizontale balk door de stijlen heen steekt en met wiggen is verankerd. 
Interessant is dat dit hier waarschijnlijk het oudste gebinttype is.21

Echt ‘Fries’ is hier de stalindeling. Het woonstalhuis en de hooihuisboerderij hebben een dubbele 
stal waarbij de koeien staan opgesteld in de zijbeuken met de koppen naar de buitenmuur. De stal is 
door houten schotten opgedeeld in open boxen, die elk ruimte bieden aan twee beesten. De koeien 
staan op een verhoging met achter zich een grup – een diepe goot – waarin de mest wordt 
opgevangen. Aan de voorzijde van de dieren is geen ruimte, zodat hun voer van achter af moet 
worden aangereikt. In de zijbeuken van de stolpen konden geen dubbele stallen worden gecon-
strueerd, maar overigens was de stal hier op dezelfde wijze ingericht als in de woonstalhuizen. 
Een opvallend kenmerk van de meeste boerderijen ten noorden van het IJ is nog dat ze óf geen óf 
slechts een kleine kelder hadden. De oorzaak hiervan is dat in Hollands Noorderkwartier geen boter 
werd bereid, waarvoor een koele ruimte voor het opromen benodigd is. In het landelijk gebied van 
Amsterdam-Noord werd consumptiemelk geproduceerd, die meteen werd verkocht. Alleen in 
Holysloot, wat verder van de stad, werd kaas gemaakt, maar dat was volvette kaas, die direct van 
de koe werd verwerkt en ook hier was dus geen ruime melkkelder nodig. 
 
Het hallehuis 
Volgens Hekker behoorden de boerderijen in het gebied meteen ten zuiden van Amsterdam in de 
late Middeleeuwen nog tot de Friese huisgroep.22 Historische kaarten duiden aan dat stolpachtige 
boerderijvormen eind 16de eeuw voorkwamen tot aan het Gein.23 Het valt echter moeilijk vast te 
stellen of de boerderijen hier toen werkelijk van het Friese type waren, omdat we over de gebint-
constructie en de stalindeling in dit tijdvak niets weten. Vast staat dat ook hier een woonstalhuis 
voorkwam, dat echter een geheel andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan dat boven het IJ. 
Veranderingen in de bouwwijze van de boerderijen zijn hier sterk beïnvloed door het hallehuis, een 
boerderijtype dat direct ten zuiden van Amstelland in Zuid-Holland en Utrecht voorkwam. 
Evenals de boerderijen van de Friese huisgroep zijn de hallehuizen driebeukig. Kenmerkend voor 
het hallehuis zijn de gebintconstructie en de stalindeling. Het dak rust bij deze boerderij op een 
serie ankerbalkgebinten, dus met een horizontale balk die tussen de stijlen is bevestigd en daar met 
een pen doorheen steekt. Opvallend aan de ‘hallehuizen’ in en om Amsterdam is dat deze juist geen 
ankerbalkgebinten kennen, maar dekbalkgebinten, met opgelegde balk. In dit opzicht zijn ze dus 
eerder verwant aan de Friese huisgroep. Dit past in de visie van Hekker: deze gebintconstructie kan 
dan worden gezien als een overblijfsel van de voorheen ‘Friese’ wijze van bouwen. Van Olst neemt  
                                                 
20  L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier (Arnhem 1974) p.214. 
21  Boschma en Van Koolbergen, Stolp of salon, p. 8. 
22  Hekker, ‘Ontwikkeling’, p. 225. 
23  P. van Cruyningen, ‘Boerderijen en boerenbedrijf’ in: Het Gein. Levensloop van een rivier (Abcoude 

1998) p. 132. 
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Doorsnede van een hallehuis, met 
middenin de gebintconstructie een 
ankerbalkgebint24.    

echter aan dat dit gebied oorspronkelijk een menggebied moet zijn geweest, waar ook ankerbalk-
gebinten voorkwamen. Dat moet dan echter vóór de 17de eeuw geweest zijn, want bestekken en 
bouwtekeningen uit die eeuw tonen aan dat toen de dekbalkconstructie hier gebruikelijk was.25 
Vanaf de 19de eeuw werden overigens vele gebinten vervangen door constructies met standvinken 
of in de muur opgelegde balken. 
Ook het hallehuis kende een dubbele stal waarbij de beesten in de zijkbeuken waren ondergebracht. 
Hiermee houden de overeenkomsten met de Friese stallen echter ook wel op. In het hallehuis 
stonden de koeien met de koppen naar de middenbeuk, vanwaar ze werden gevoederd. De beesten 
stonden vastgebonden aan houten staken tussen de middenbeuk en de zijbeuken. De houten 
schotten die de stallen in boxen verdeelden, ontbraken hier. De mest, die werd opgevangen in een 
grup, werd weggewerkt via mestluiken in de zijgevels of via een speciale mest- of kruigang achter 
de koeien langs. In dit opzicht waren de boerderijen rondom Amsterdam typische hallehuizen. Een 
andere overeenkomst met de hallehuizen in het aangrenzende gedeelte van Zuid-Holland en 
Utrecht was dat de middenbeuk hier uitsluitend diende als voergang – elders diende hij ook als 
dorsvloer en werkruimte – en derhalve vaak werd versmald. In dat laatste geval spreken we van een 
boerderij van het voergangtype. 
In ‘echte’ hallehuizen was op de ankerbalken van de gebinten een zolder gecreëerd die diende voor 
de opslag van ongedorst graan of hooi. In de boerderijen aan de zuidkant van Amsterdam, met hun 
dekbalkgebinten en relatief flauwe dakhelling, was dat echter niet mogelijk. Het hooi werd hier 
opgeslagen in een kapberg, die meestal direct achter of naast het achterhuis – het stalgedeelte – van 
de boerderij was geplaatst en daar soms via een overdekte tochtgang mee was verbonden. Een 
voordeel van het buitenshuis opslaan van het hooi was dat men minder last had van ongedierte in 
de stal en dat brandgevaar als gevolg van hooibroei voor het hoofdgebouw werd verminderd. Het 
ontbreken van een zolder maakte het mogelijk een eenvoudig ventilatiesysteem in de stal te 
construeren, dat bestond uit twee houten ventilatiekleppen in de nok van het dak die vanaf de grond 
met behulp van  een touw konden worden bediend. Dergelijke zogeheten kistluiken zijn bekend 
van tekeningen en etsen van Rembrandt uit de omgeving van Amsterdam en komen ook voor in 

                                                 
24 afkomstig uit G. Berends, ‘Historische houtconstructies’ (Arnhem 2003) p. 75. 
25 Van Olst, Noord-Holland, p. 6. S. de Jong, 17de eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse 

van een aantal bouwbestekken, afrekeningen en contracten van agrarische gebouwen (Arnhem 1989) p. 47. 
P. Wiersma, Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek (Arnhem 1976) p. 
15, 23. 
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bestekken en bouwtekeningen.26 Kistluiken komen verder vooral voor in Friesland, maar ook langs 
het Gein, in de Ronde Venen en in de Vechtstreek.27

In het gebied ten zuiden van Amsterdam kwam de ‘verstening’ van het voorhuis – het woon-
gedeelte – vroeg op gang. Al in de 17de eeuw was het gebruikelijk dit in baksteen te bouwen. Het 
was geheel of gedeeltelijk onderkelderd – wat er op wijst dat blijkbaar niet alle boeren hier 
consumptiemelker waren maar boter of magere kaas produceerden – en de nok van het dak was 
soms hoger dan die van het stalgedeelte.28 Soms was het aan de zijkant uitgebouwd met een 
onderkelderde ruimte, waardoor de boerderij een L-vormige plattegrond kreeg; het werd dan een 
zogenaamd krukhuis. Kennelijk maakten grondwaterstand en bodemgesteldheid baksteenbouw hier 
eenvoudiger dan boven het IJ. Overigens woonde men niet alleen in het bakstenen gedeelte, maar 
ook in het ‘middelhuis’, de voorste traveeën van het stalgedeelte, waar zich een stookplaats en 
bedsteden bevonden en die als dagelijkse woonruimte diende. In de 17de eeuw was deze ruimte 
niet afgescheiden van het bedrijfsgedeelte; de haard bevond zich tegen de wand van het voorhuis. 
In een later stadium werd het middelhuis wel door een muur afgescheiden van het stalgedeelte. Als 
het boerengezin woonde in het middelhuis, dan is de vraag wat de functie van het voorhuis was. 
Mogelijk diende het als ‘goede kamer’ maar het is ook denkbaar dat deze voorhuizen 
oorspronkelijk zogenaamde herenkamers zijn geweest, waar de eigenaar van de boerderij ’s zomers 
enkele weken doorbracht. Het feit dat in een bestek uit 1659 onderscheid wordt gemaakt tussen 
voorhuis en ‘boerewoning’ zou daarop kunnen wijzen. Het bakstenen voorhuis zou dan een 
toevoeging aan het woonstalhuis zijn geweest die oorspronkelijk als herenkamer diende en vanaf 
de18de eeuw, toen de herenkamers in onbruik raakten, door de pachter in gebruik werd genomen.29

 
Boerderijtypes, agrarische bedrijfsvorm en welstand 
Hoewel er voldoende aanwijzingen zijn dat zowel ten zuiden als ten noorden van het IJ in de late 
Middeleeuwen een woonstalhuis voorkwam dat tot de Friese huisgroep kan worden gerekend, 
maakte de landelijke bouwkunst in beide gebieden in de moderne tijd een compleet verschillende 
ontwikkeling door. In Waterland ontstond de hooihuisboerderij en drong later de stolp door, 
vormen die beiden voortvloeiden uit het Friese huis. Ten zuiden van het IJ daarentegen kwam een 
boerderijtype op dat sterk was beïnvloed door het Midden-Nederlandse hallehuis, maar waarin de 
dekbalkconstructie en het ontbreken van hooiopslag binnenshuis nog wel herinnerden aan de oude 
‘Friese’ vorm. 
Hoe valt dit verschil in ontwikkeling nu te verklaren? In het historisch boerderij-onderzoek is het 
gebruikelijk om de ontwikkeling van de boerderijvorm te verklaren uit veranderingen in de 
agrarische bedrijfsvorm, de manier waarop het boerenbedrijf werd uitgeoefend. Het verschil in 
bedrijfsvorm tussen Amsterdam onder en Amsterdam boven het IJ was echter niet zo groot. In 
beide gebieden overheerste de consumptiemelkerij en werden dus dezelfde eisen aan de gebouwen 
gesteld; men had stalling nodig voor melkkoeien en ruimte voor hooiopslag. Toch werden hiervoor 
sterk uiteenlopende gebouwen ontwikkeld. 
Een verschil tussen de boerenbedrijven in Waterland en die ten zuiden van het IJ was wel dat de 
Waterlandse bedrijven minder intensief waren vanwege de slechtere bodemgesteldheid en 
waterhuishouding en vanwege de lange periode tot in de 18de eeuw waarin de landbouw slechts 
bijzaak was voor de meer op handel en scheepvaart georiënteerde Waterlanders. De Waterlandse 
boerenbedrijven waren daardoor natuurlijk ook minder welvarend dan die onder het IJ. De boeren 
zullen hierdoor eerder gekozen hebben voor een relatief goedkoop te bouwen boerderij als de stolp. 
De stolp had echter nadelen; brandgevaar en ongedierte zijn in het voorgaande al genoemd. 
Daarnaast was het in een stolp ook niet zo heel comfortabel wonen. De geur van beesten, mest en 
hooi drong door tot in de woonvertrekken; met name de stank van broeiend hooi kon ondraaglijk 

                                                 
26  Zie bijvoorbeeld B. Bakker e.a., Het landschap van Rembrandt. Wandelingen in en om Amsterdam 

(Bussum 1998) p. 349 en Wiersma, Amsterdams boerderijbestek, p. 14. 
27  Van Cruyningen, ‘Boerderijen en boerenbedrijf’, p. 136. 
28  Zie De Jong, 17de eeuwse landelijke bouwkunst en Wiersma, Amsterdams boerderijbestek. 
29  De Jong, 17de eeuwse landelijke bouwkunst, pp. 32-41, 56-58. 
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zijn. Bovendien werden de bewoners vaak geplaagd door hooiluizen. De stolp was dus wel 
goedkoop, maar hygiënisch en behaaglijk was hij niet. Het is dus niet verwonderlijk dat de 
welvarender boeren ten zuiden van het IJ de voorkeur gaven aan een ander type gebouw, waarbij er 
een duidelijke scheiding was tussen woning en bedrijfsgedeelte en het hooi buitenshuis op zo groot 
mogelijk afstand van het woongedeelte werd opgeslagen. Weliswaar was het vaak zo dat 
boerderijen niet voor rekening van de boer, maar voor die van de eigenaar werden gebouwd, maar 
ook dan had de pachter invloed op de bouw.30

Ook de eigenaren van de boerderijen kunnen de ontwikkeling ten zuiden van het IJ in een andere 
richting hebben gestuurd. In het gebied ten zuiden van het IJ zal hun invloed groter zijn geweest 
dan in het Amsterdamse deel van Waterland omdat er in het eerste gebied met zijn vele 
droogmakerijen meer stedelijk grondbezit was. Dat bleek al bij de bouw van bakstenen voorhuizen, 
die oorspronkelijk vermoedelijk herenkamers zijn geweest. De bouw van een herenkamer in Sloten 
of de Watergraafsmeer was aantrekkelijk omdat deze vanuit de stad gemakkelijk kon worden 
bereikt. Een buitenverblijf in Waterland daarentegen kon slechts worden bereikt door het IJ over te 
steken. 
Uit het laatste blijkt weer het belang van de geografische grens die werd gevormd door het IJ. Die 
grens zal ook hebben bewerkstelligd dat de Waterlandse boeren zich bij de boerderijbouw meer 
oriënteerden op het aansluitende stolpengebied in het noorden, terwijl de boeren ten zuiden van het 
IJ zich richtten op het hallehuisgebied. De geografische factor lijkt hier belangrijker te zijn geweest 
dan de ontwikkeling van de bedrijfsvorm, die slechts indirect, via de welstand van de 
boerenbevolking, invloed uitoefende. 
 
 

                                                 
30  Wiersma, Amsterdams boerderijbestek, p. 21. 
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drs. Jeroen Goudeau 
 
Nabij de stad. Boerderijen en hun ruimtelijke context  
 
 
Inleiding 
Sinds het Amsterdamse boerderijenbestand in het voorjaar van 2002 werd geïnventariseerd, is 
alweer een aantal gebouwen verdwenen. Minstens één stolpschuur in Noord en een boerderij in het 
Amstelland werden nog tijdens het veldwerk met vergunning gesloopt; enkele boerderijen werden 
zo ingrijpend hersteld dat van nieuwbouw kan worden gesproken. Het verloren gaan van 
boerderijen is iets van alle tijden. Brand was van oudsher de grootste vijand van de houten 
constructies waarin de vuurbevattelijke oogst lag opgeslagen. Maar meestal kwam daar weer een 
nieuwe boerderij voor in de plaats. Na de Tweede Wereldoorlog werd bedrijfsbeëindiging de 
voornaamste reden voor sloop. Deze verdwijningen waren definitief. In de nabijheid van stedelijke 
gebieden zoals Amsterdam werd die bedrijfsbeëindiging overigens niet in de eerste plaats 
gedicteerd door landbouweconomische ontwikkelingen. Hier zijn de grote stadsuitbreidingen voor 
woningbouw en bedrijvigheid de belangrijkste factor geweest.  
Toch is het ook de nabijheid van diezelfde stad geweest die vanaf de vroege Middeleeuwen tot in 
de 20ste eeuw heeft geleid tot het droogmalen van polders, vervening en het in gebruik nemen van 
land- en tuinbouwgebieden. Dat ging uiteraard gepaard met de bouw van nieuwe boerderijen. De 
verhouding van de stad tot het omringende platteland heeft bij afwisseling steeds twee gezichten 
gehad: het ontginnen en in stand houden van het agrarisch gebied uit het oogpunt van 
voedselvoorziening enerzijds en anderzijds het verwerven van stukken landbouwgrond als 
potentieel stedelijk gebied. Deze zaken hebben het landschap rond Amsterdam bepaald. In veel 
gevallen is de ondergrond met de oude verkavelingspatronen, waterlopen en dorpskernen nog 
herkenbaar. In andere gevallen is de herinnering alleen nog via historische kaarten op te roepen. 
Vrijwel altijd zijn de historische structuren verankerd door de boerderijen, van waaruit het landelijk 
gebied werd ontsloten en bewerkt. Met de waterstaatkundige werken vormden zij de voornaamste 
zo niet de enige permanente bebouwing in het open landschap. Waar deze openheid in de loop der 
tijd verdween, zijn op een aantal plekken boerderijen als historische bakens blijven staan. Zij 
maken het netwerk van polders, (water)wegen en bebouwingslinten in het buitengebied en binnen 
de bebouwde kom van Amsterdam afleesbaar. Dat lezen vraagt echter om steeds betere lezers; de 
sporen zijn soms zeer drastisch uitgewist en het aantal boerderijen neemt almaar af. Toch staan er 
nog ongeveer 150 boerderijen binnen de grenzen van Amsterdam. Een beschrijving van de 
tweeënvijftig belangrijkste die nog geen monumentstatus hebben treft u verderop in dit rapport.  
 
 
1. De stad en haar buitengebied 
 
Harde grenzen: stad en land 
De scheiding tussen stad en land was van oorsprong helder en vast. Wat zich binnen de 
stadspoorten en wallen bevond was stad, daarbuiten lag het platteland. Weliswaar bestond er 
vrijwel overal een overgangsgebied met diverse vormen van georganiseerde en ongeorganiseerde 
bedrijvigheid. Juridisch en fysiek was de grens echter hard. De dorpen in het buitengebied waren 
vooral gericht op de landbouw en behoorden meer tot het land dan de stad. De dorpsbebouwing van 
Holysloot, Ransdorp en Sloten bijvoorbeeld bestond voor een belangrijk deel uit boerderijen en 
landarbeiderswoningen. Dit buitengebied verzorgde de stad. Het overgrote deel van de stedelijke 
voedselvoorziening was afkomstig uit de directe omgeving van Amsterdam. De ‘zoetboeren’ 
leverden dagelijks verse melk. Waar de stedelijke bebouwing ophield, begonnen vrijwel 
aansluitend de fruitgaarden en groentekwekerijen. Tot op de dag van vandaag is de verkoop van 
erfproducten aan particulieren onder de rook van Amsterdam blijven bestaan, zoals bij boerderij 
‘De Melkweg’ in de Lutkemeerpolder. 
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Behalve het eten, kwam het drinkwater voor een deel van buiten de stad. Nog in de 20ste eeuw 
speelde de bronwatervoorziening in de Riekerpolder een rol naast de duinwaterleiding. In de wijde 
omgeving van de stad bevonden zich in de polders blekerijen waar het wasgoed van de 
(welgestelde) stadsbevolking werd gereinigd en gebleekt. Bagger uit de grachten werd gebruikt om 
de natte polders op te hogen. Vóór de aanleg van het rioleringsstelsel werd de stedelijke ‘mest’ op 
de ‘boldootwagen’ naar buiten op de landerijen gebracht. Niet alleen het afval, maar ook de rijke 
burgerij verliet de stad. In de zeventiende eeuw bouwde het patriciaat lusthoven langs de Amstel, 
Gaasp en Gein en in de nieuwe polders van de Bijlmermeer en de Watergraafsmeer, welke met 
stedelijk kapitaal waren drooggemalen. Die buitenplaatsen bestonden niet zelden in combinatie met 
een pachtboerderij op hetzelfde terrein of als boerderij met een rijker uitgevoerd en ingericht 
voorhuis. Het moderne buitenwonen op voormalige boerderijen, zoals aan de Langestammerdijk te 
Driemond is op te vatten als een eigentijdse en permanente vorm van dit oude ontvluchten van het 
stadsgewoel. Al deze activiteiten en de stedelijke invloed op het buitengebied waren niet de eerste 
symptomen van het oprukken van de stad, maar vormden er veeleer de contramal van: het was de 
idylische anti-stad voor de binnenstadsbewoner en in het dagelijks leven vonden in het 
buitengebied activiteiten plaats, die in de stad onmogelijk of ongewenst waren. 
 
Vervagende grenzen: de stad rukt op 
Omdat een stad alleen kan uitbreiden buiten haar eigen grenzen, zijn de omliggende landerijen 
altijd potentieel uitbreidingsgebied. De aanleg van de grachtengordel is in wezen niet anders dan de 
plannen voor het volbouwen van de Lutkemeerpolder. Met het buitengebied verdwijnen 
onvermijdelijk de boerderijen. Met name in de 20ste eeuw heeft de stad zich als een olievlek 
uitgebreid. Behalve voor woningbouw was veel ruimte nodig voor de industrie (Amsterdam Noord, 
westelijk havengebied), de spoorwegen (bijvoorbeeld de Schiphollijn bij Sloterdijk), 
recreatiegebied (Floriade / Gaasperpark) en natuurontwikkeling (Duivendrechtsepolder). In de 
nieuw ingerichte gebieden zijn vaak alle herinneringen aan het oude landschap uitgewist. Maar aan 
de randen en de enigszins vergeten tussen-gebieden duikt de oude structuur telkens op, in een 
aantal gevallen nog met een boerderij, zoals bij Spaarndammerdijk 319. Met betrekking tot de 
boerderijen zijn op dit punt enige opmerkingen te maken. Opvallend bij de stadsuitbreidingen is de 
gevolgde procedure door overheid en plannen-makers. Een te ontwikkelen gebied werd 
voorafgaand aan de definitieve ontwerpfase geheel verworven, de boeren werden uitgekocht en in 
het merendeel van de gevallen werden de boerderijen op voorhand gesloopt. Aan een nieuwe 
bestemming voor de bestaande gebouwen of inpassing in nieuwe omgeving werd niet gedacht. 
Waarschijnlijk werd het zelfs niet wenselijk geacht. In het geval van de Bijlmermeer hadden alle 
boerderijen langs de Gaasp en Weespertrekvaart gespaard kunnen blijven. Van de boerderijen bij 
het recratiegebied Gaasperpark werden alleen Provincialeweg 30 bewaard als pannen-
koekenboerderij voor de tuinbouwtentoonstelling Floriade en Provincialeweg 23 als onderkomen 
voor het projectbureau daarvan. Deze tabula rasa-methode heeft tot onnodig grote uitdunning van 
het boerderijenbestand geleid. In het Amsterdams Uitbreidings Plan (AUP) werd de historische 
ondergrond bij de opzet van de nieuwe stadswijken volledig ontkend; de bestaande boerderijen 
werden zonder meer wegbestemd.  
Een ander verschijnsel is het opkopen van boerderijen met het oog op ontwikkeling die vervolgens 
uitblijft. Een boer die vanwege de aanleg van de Schiphollijn de boerderij van zijn voorouders 
moest verlaten, kreeg een boerderij toegewezen aan de andere kant van de stad, aan de 
Langestammerdijk. Deze boerderij stond toen leeg omdat de boer ook daar gedwongen was om te 
vertrekken voor een project dat uiteindelijk niet doorging. De boerderijen aan de Broekergouw zijn 
door de gemeente gekocht, vervolgens tegen leegstand tijdelijk verpacht en tenslotte weer te koop 
aangeboden aan de huurders. Gesteld kan worden dat in de meeste gevallen waar de gemeente 
boerderijen opkocht, de opstallen nauwelijks werden opgemerkt. Althans, ze deden niet ter zake 
omdat het om de ondergrond ging. De erven waren in eigendom en beheer bij het gemeentelijk 
grondbedrijf en zijn dat in een aantal gevallen nog steeds. Dit betekende dat onderhoud aan de 
boerderijen jarenlang achterwege is gebleven. De pachters hebben in afwachting van 
bedrijfsbeëindiging zelf ook niet meer geïnvesteerd. Enkele mooie exemplaren zijn zodoende in 
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staat van bewoond verval geraakt, zoals aan de Lutkemeerweg (nrs.149, 180 en 262) en de 
Osdorperweg (nrs.571, 685, 737). 
Tenslotte is er nog de historisch bijzondere situatie van het noordelijk stadsdeel. Bij ‘de annexatie 
van 1921’, waarbij Amsterdam in oppervlak bijna verviervoudigde, verwierf de stad boven het IJ 
de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Het was Amsterdam eigenlijk alleen te doen 
om de terreinen direct aan het IJ, die men nodig had voor de uitbreiding van de industrie aan het IJ 
en het Noordzeekanaal, en voor sociale woningbouw. De stad was niet geïnteresseerd in het 
enorme buitengebied van de Waterlandse gemeenten. Na onderhandelingen werd het 
ontoegankelijke landbouwareaal met zijn geïsoleerde dorpskernen en vele boerderijen op de koop 
toe genomen.31

 
Verborgen grenzen: vanuit de stad gedacht 
De zichtbare grenzen zijn in de laatste halve eeuw ten zuiden van het IJ zo goed als verdwenen. Het 
lijkt er echter op dat er nog steeds onzichtbare grenzen lopen tussen stad en land. Illustratief voor 
de eeuwenoude afstand van de stad tot het eigen ommeland is de karakterisering van het rijks-
beschermde dorpsgezicht Holysloot door Jaap Huizinga in Het XYZ van Amsterdam (uitgave 1992): 
‘Het is een gehucht zonder belangrijke of interessante gebouwen’.32 In het recente boek over het 
leven aan en rond de rivier de Amstel door de eeuwen heen vormt de boerderij de grote afwezige.33 
En op de historische en moderne kaarten van Amsterdam is het buitengebied meestal alleen 
afgebeeld voor zover dit binnen de uitsnede past.34

Zelfs de nutsvoorzieningen reikten tot in recente tijden nog niet tot alle uithoeken van de gemeente 
boven het IJ. Zo bleken de boerderijen aan de Broekergouw enkele jaren geleden nog niet op de 
kaarten of in de administratie van het gemeentelijk energiebedrijf voor te komen. 
Ten noorden van het IJ lijkt nog een harde grens te bestaan in de vorm van de ring A10. Buiten de 
ringweg strekt zich tot op heden het open agrarisch landschap uit. Ook daar is evenwel een onzicht-
baar mechanisme werkzaam dat de grenzen met de stad doet vervagen en even sterk door de nabije 
stad wordt gestuurd als de stadsuitbreidingen: de plannen voor het nieuwe landschap van natuur-
ontwikkeling en recreatie. Misschien is daarin nog wel een plek voor de historische boerderijen. 
Het zal de mogelijkheden van het boerenbedrijf in zijn natuurlijke biotoop echter drastisch 
inperken. 
 
2. Polders en linten 
Amsterdam is gebouwd in het veen. Buiten de stad lagen drassige veenpolders en meren. Vanaf de 
vroege Middeleeuwen werden de veengebieden rond Amsterdam bedijkt en bemalen, zodat er in de 
polders bruikbare landbouwgrond ontstond. Over het algemeen was deze te nat voor de akkerbouw 
en werd de melkveehouderij het belangrijkste. Vanaf de 17de eeuw was het technisch mogelijk de 
grote meren in het gebied met molens leeg te malen. Deze droogmakerijen werden gefinancierd 
door particuliere investeerders uit de stad. Zo veranderden de drie Waterlandse meren 
(Broekermeer, Buikslotermeer en Belmermeer) boven het IJ en de Watergraafsmeer en Bijlme-
meer in het zuidoosten in uitgestrekte, rationeel verkavelde polders met kleiïge bodem. Ondanks 
alle ervaring en vernuft was het geen sinecure blijvend droge voeten te houden. Dat gold niet alleen 
voor de veenpolders, maar evengoed voor de drooggelegde meren. De Bijlmermeerpolder 
bijvoorbeeld, die in de 13de eeuw bedijkt was, moest na inpoldering in 1627 in 1678 nogmaals 
worden drooggelegd, mede door ophoging met bagger afkomstig uit de stadsgrachten, en voor een 
derde keer in 1818-1826. Nog in de 20ste eeuw werden oude polders uitgeveend, zoals de 
Osdorperbinnen- en –bovenpolder. Ook werd kort daarvoor nog land gewonnen aan het IJ en het 

                                                 
31 José Lutgert en Dick Reedijk, “Als Amsterdam zich over ons ontfermt”, Ons Amsterdam jrg.48 nr.10, 251-

255. 
32 Jaap Kruizinga, Het XYZ van Amsterdam, 2 dln., Amsterdam 1992, I-464 s.v. ‘Holysloot’. 
33 P.-P. de Baar, P. Spies en M. van der Weg, eds., De Amstel, Amsterdam 2002. 
34 Zie: Marc Hameleers, ed., Kaarten van Amsterdam 1866-2000, Bussum/ Amsterdam 2002; en: 

Stadsplattegrond Amsterdam, Falkplan div. drukken. 
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Noordzeekanaal, waaruit de landbouwgebieden van de IJpolders en de polder Wilmkebreek 
ontstonden. 
 
De locatie van de boerderijen was gekoppeld aan deze polderstructuren. In de veenpolders werden 
de boerderijen vrijwel zonder uitzondering gebouwd op de hogere en dus drogere plekken, dat wil 
zeggen langs de polderranden aan de ringdijken, aan de hoger gelegen uitvalswegen (al dan niet op 
dijken) tussen de polders en langs de rivierdijken. Een bijzonder, maar verdwenen voorbeeld 
vormde het langgerekte boerderijlint van de Amstelveenseweg aan de rand van de 
Buitenveldertsepolder. In het zeer natte gebied ten noorden van het IJ bouwde men de boerderijen 
langs de voornaamste afwateringen, de gouwen, waarlangs ook de schaarse ontsluitingswegen 
liepen. De Osdorperweg tussen Osdorp en Halfweg was een dijklichaam tussen veenpolders. In de 
droogmakerijen werden boerderijen gebouwd zowel langs de randen als aan de ontginningsassen 
midden door het gebied, die zodoende ‘boerderijstraten’ werden. Deze situatie bestaat nog bij de 
Lutkemeerweg. Bijzonder rijk moet wat dat betreft de Watergraafsmeer zijn geweest. Hier lagen 
boerderijen zowel aan de ringdijk als aan de polderweg dwars door het gebied. De boerderijen 
waren voor een deel gecombineerd met buitenplaatsen; de polder telde 141 hofstedes, 
buitenplaatsen en ‘pleziertuinen’.35 De eigenaren die geen agrarisch bedrijf bij hen buiten voerden, 
werden door de economische teruggang in de 18de eeuw alsnog gedwongen hun buitenplaats te 
verkopen of zelf opbrengsten te genereren door middel van groente- en fruitteelt, of de 
melkveehouderij. 
Verder lagen aan de rivierdijken van de Amstel en de Gaasp belangrijke boerderijlinten. 
Verdwenen zijn inmiddels de boerderijlinten bij Nieuwendam, Schellingwoude en de Noorder 
IJpolder ten noorden van het IJ, en die aan de Hemweg in de Amsterdammerpolder, de Noorder- en 
Middenweg in de IJpolder, de Haarlemmertrekvaart, de Uitweg en de Sloterweg, de Kostverloren 
Vaart, de Amstelveenseweg, Kalfjeslaan, Spaarndammerdijk en Haarlemmerdijk. 
Van alle nog bestaande grotere structuren zijn boerderijen in de selectie opgenomen. 
 
3. De boerderijen in 2003 
In sommige gebieden is het boerderijenbestand nog maar een schim van zichzelf.36 De vormvariatie 
van boerderijen die Rembrandt zag en tekende is niet meer aan te treffen.37 Het beeld dat de 18de-
eeuwse tekenaar Cornelis Schoon daarentegen in het Waterlandse deel van Amsterdam aantrof laat 
zich nog steeds herkennen, zij het in een zeer uitgedunde versie.38 Van de ruim 80 boerderijen te 
Holysloot die enkele decennia geleden nog functioneerden, zijn er nu nog maar twee in bedrijf. 
18de-eeuwse stallen zijn al onderdeel geworden van archeologisch onderzoek.39 Ondanks alles 
vertonen de resterende boerderijen nog een opmerkelijke variatie in verschijningsvorm. Het gebied 
rond Amsterdam gold altijd al als een overgangsgebied, waarin de noordelijke stolp met zijn 
dekbalkgebint, de Waterlandse houtbouw en hooihuisboerderijen, de Amstellandse boerderijen en 
de voerdeelstallen met standvinkconstructies naast elkaar voorkomen. In de loop van de 19de eeuw 
zette de verdere vermenging door, zowel wat betreft de geografische ligging als de combinatie van 
vormen in één boerderij.  
Voor de bespreking van de algemene typeringen van de boerderijen met hun opzet en constructie-
principes zij verwezen naar de voorgaande inleiding door Piet van Cruyningen. De specifieke 
kenmerken en bijzonderheden van de geselecteerde boerderijen komen aan de orde in de 
afzonderlijke objectbeschrijvingen. Hier worden kort de geselecteerde boerderijen gegroepeerd 

                                                 
35 J.H. Kruizinga, m.m.v. L. Janszen en A.A. Kok, Watergraafsmeer, eens een parel aan de kroon van 

Amsterdam, Amsterdam 1948, zie m.n. afb. 25, de kaart door Pieter van den Berge uit 1719. 
36 Zie bijvoorbeeld voor Sloten: Marja van der Veldt, Onder het zand, Wormerveer 2003. 
37 B. Bakker, e.a., Het landschap van Rembrandt, Wandelingen in en om Amsterdam, Bussum/ Amstedam/ 

Parijs 1998. 
38 Waterland getekend door Cornelis Schoon (1719-1778), Alphen aan den Rijn 1979. 
39 Een dergelijke stal werd bijvoorbeeld in november 2002 door de stadsarcheologen opgegraven aan de 

Zeeburgerdijk Oost. 
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naar hun voornaamste karakteristieken. Een schematisch overzicht van de boerderijen, met 
aanduiding van de verschijningsvorm, ouderdom, ligging en huidige functie wordt gegeven aan het 
begin van de objectbeschrijvingen. 
 
De 17de- en 18de eeuw zijn vertegenwoordigd met twee boerderijen: Sloterweg 1253 in de dorps-
kern van Sloten en mogelijk de oudste kern van Langestammerdijk 12-14. Ze liggen ten zuiden van 
het IJ. De boerderijen in Amsterdam-Noord zijn over het algemeen minder oud. Het Waterlandse 
deel was niet alleen minder welvarend dan de gebieden vlakbij Amsterdam, maar ook de slappe 
bodem vereiste lichtere en eenvoudiger bouwwerken, die meestal geheel van hout waren en in de 
loop van de eeuwen werden vervangen of vanwege bouwvalligheid gesloopt. Bovendien is in dit 
gebied een aanzienlijk deel van de oude boerderijen ten prooi gevallen aan verschillende grote 
overstromingen. 
 
Drie onbeschermde voorbeelden van de laatste hooihuisboerderijen staan in Holysloot (Dorpsstraat 
41) en Ransdorp (Dorpsstraat 78) en aan het Zuideinde (nr.439). De oudste bebouwing van 
Holysloot werd in de jaren zestig van de 20ste eeuw bekeken en gedocumenteerd door het 
toenmalige bureau Monumentenzorg Amsterdam. Zantkuijl leidde daaruit een ontwikkeling van het 
houten huis af, bestaande uit drie of twee beuken of met een in de buitenmuur opgelegde 
balklaag.40 De waarnemingen zijn uiterst waardevol, omdat sindsdien de meeste voorbeelden zijn 
verdwenen of ingrijpend hersteld. De conclusies zijn echter meer gericht op de ontwikkeling van 
het (stads)woonhuis dan op de boerderijbouw. 
 
De stolpen maken met 21 voorbeelden het grootste deel van de geselecteerde boerderijen uit. Ze 
dateren overwegend uit de late 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. De bovengrens ligt 
rond 1950 (Nieuwe Gouw 35). Een zestal stolpen bevindt zich ten zuiden van het IJ, met name aan 
de Osdorperweg. De voorbeelden zijn verrezen in de laatste fase van de stolpenbouw. Ze hebben 
meestal een tentdak (dus zonder nok) met doorgestoken makelaar. Niet zelden neemt het 
woongedeelte de hele voorgevel in beslag. Van een aantal gevallen is echter bekend dat de stal zich 
oorpronkelijk uitstrekte tot achter de voordeur, die dus eigenlijk dienst deed als staldeur. Enkele 
voorbeelden hebben nog een of meer houten wanden, zoals Termietengouw 10 en de zuidelijk 
gelegen stolpen Osdorperweg 576 en Lutkemeerweg 180. Twee constructief bijzondere exemplaren 
zijn de grote stolpen Dorpsstraat 82 te Holysloot en Lutkemeerweg 180. De eerste heeft een 
‘driedubbel’ vierkant en is nog eens verlengd met een doorrit over de gehele breedte. De tweede 
heeft een dubbel vierkant in twee richtingen (dus ook in de breedte van de boerderij), waarbij één 
helft voor de dorsvloer is bestemd. Ook komen mengvormen voor waarbij stolpschuren 
gecombineerd zijn met een woonhuis (Achtergouwtje 6-7, Bloemendalergouw 16 en Lange-
stammerdijk 28), met een woonhuis en stal (Dorpsstraat 12, Holysloot), met een langhuisboerderij 
(Osdorperweg 70). In het geval van Zunderdorpergouw 29a/b werd een stolp gecombineerd met 
een kaakberg. Van de zeldzaam geworden kaakbergen, de omtimmerde, meestal geteerde en soms 
met pannen beklede hooibergen, staat aan Dorpsstraat 78 te Ransdorp nog een bijzondere dubbele 
variant. 
 
Met het oog op de historische boerderijen in Amsterdam is het opmerkelijk dat Zunderdorp niet als 
beschermd gezicht is aangewezen, in tegenstelling tot Holysloot, Ransdorp en Durgerdam. De 
dorpsstructuur bij de kerk bestaande uit drie evenwijdige straten tussen de gouwen, en met name de 
T-vormige noordelijke uitloper met het stolpenlint van ’t Nopeind zijn inmiddels van grote waarde. 
Hoewel de gebouwen wellicht afzonderlijk geen status (meer) verdienen, is een dergelijk gave 
structuur zeldzaam geworden. 
 
Ten zuiden van het IJ beantwoordt het merendeel van de geselecteerde voorbeelden aan de 
karakteristieken van de Amstellandse boerderij. De in oorsprong 17de-eeuwse opzet met dwars 
                                                 
40 H.J. Zantkuyl, ‘De houten huizen van Holysloot’, Bulletin KNOB 67 (1968) 1, 11-26. 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

19



 Monumentale boerderijen Amsterdam
 
voorhuis, middenhuis en stal met voergang in het midden komt bij negen boerderijen terug. Ze 
liggen bijna allemaal langs de Amstel en op beide oevers van de Gaasp (Ouderkerkerdijk 215, 245, 
resp. Provincialeweg 30 en Langestammerdijk 8-10, 12-14, 22, 83-85). Een laat-19de-eeuws 
voorbeeld met de nok van het voorhuis en de stal op één lijn is Lutkemeerweg 149. 
 
Afgeleid van deze Amstellandse is de boerderij met een opzet in drieën, die in late 19de eeuw en 
loop van de 20ste eeuw veel werd toegepast. Daarbij bestaat de boerderij uit drie onderscheiden 
onderdelen: woonhuis, stal en hooiberg. Woonhuis en stal liggen achter elkaar met de noklijnen in 
elkaars verlengde. Het huis is over het algemeen hoger opgetrokken dan de stal. De stal heeft 
meestal de driebeukige indeling met standvinkenconstructie en hooizolder van het voerdeeltype. De 
(drieroeden) hooiberg bevindt zich naast of achter de boerderij. Ze bevinden zich zowel ten 
noorden als ten zuiden van het IJ. Bij boerderij Zunderdorpergouw 22 zijn de drie onderdelen aan 
elkaar vastgebouwd met een gesloten hooiberg. Bij de boerderijen de Broekergouw 16 en 
Lutkemeerweg 149, Langestammerdijk 26 en Provincialeweg 35 en 44 staat de hooiberg los achter 
of naast het hoofdgebouw. Broekergouw 12, Osdorperweg 685 en Osdorperweg 737 bestaan uit 
drie afzonderlijke volumes, die echter door een tussenlid onderling verbonden zijn. De eenvoudige 
vaarboerderij Dorpsstraat 45 te Holysloot bestaat uit drie geheel afzonderlijke opstallen. 
 
Het indelen van boerderijen naar verschijningsvorm is een reductie van de werkelijkheid. Die 
reductie kent vele uitzonderingen en vraagt bijna per geval om nadere precisering. De vroeg-19de-
eeuwse boerderij Provincialeweg 46-48 is zo’n afwijkend voorbeeld, dat bovendien in fasen werd 
verlengd. De gehele indeling van Lutkemeerweg 262 is zodanig gewijzigd dat een geheel nieuwe 
vorm en indeling ontstonden. En Osdorperweg 571 heeft men vanwege zijn ligging tegen de dijk en 
direct aan de straat een afwijkende langgerekte opzet gegeven. 
In de eerste helft van de 20ste eeuw verrezen boerderijen naar ontwerpen van architecten die zich 
ook met woningbouw en andere niet-agrarische bouwkunst bezig hielden. Dit leverde boerderijen 
op waarin de heersende architectuuropvattingen werden weerspiegeld. Soms beperkte dat zich tot 
het woonhuisgedeelte, zoals bij Provincialeweg 56 met zijn samengestelde, overstekende kappen 
en baksteendetaillering. In een enkel geval resulteerde het in een geheel nieuwe boerderijvorm, 
zoals het dwarsgeplaatste stalgebouw van Provincialeweg 23. Ook hier besteedde men extra 
aandacht aan de detaillering van het metsel- en timmerwerk. 
De meest recente fase in de boerderijbouw is de standaardisatie en rationalisatie die na de Tweede 
Wereldoorlog in heel Nederland werd ingevoerd. De ontwerpen kwamen meestal uit de koker van 
de overheid en de landbouwvoorlichters van de agrarische organisaties zelf. Een Amsterdams 
voorbeeld daarvan is Bloemendalergouw 94. Hier staan woonhuis en bedrijfsgedeelte los van 
elkaar en wordt de stalruimte door een stalen spant in één keer overspannen. 
 
De historische erfindeling en beplanting bij de Amsterdamse boerderijen is nog maar 
fragmentarisch aanwezig. Al in 1943 constateerde de landschapsarchitect en boerenervenspecialist 
Bijhouwer voor Noord-Holland, dat bij oude boerderijen de erfbeplanting in hoog tempo verdween 
en deze bij nieuwere erven zelfs achterwege bleef.41  
De belangrijkste overblijfselen van de structurele erfbeplanting vormen de windsingels langs de 
randen van het erf, bestaande uit overwegend populieren, iepen en wilgen. Wel komen nog 
regelmatig leilinden bij het woongedeelte van de boerderij voor, evenals (restanten van) een 
bescheiden boomgaard terzijde. Soms staan er enkele oude fruitbomen, zoals de mispel bij 
Langestammerdijk 26. Moestuinen van enig formaat en oudere siertuinen ontbreken nagenoeg 
overal. Ze hebben plaatsgemaakt voor gras, erfverharding of een moderne tuinaanleg. 

                                                 
41 ‘Tegenwoordig is de ‘laaning’ bij vele Noordhollandse boerderijen gekapt, de scheislooten zijn gedempt en 

de strook is bij het erf getrokken. […] Dikwijls is […] de geheele erfaanleg te niet gedaan, de moestuin is 
sterk ingekrompen, de boomgaard verwaarloosd en bijna alle beschuttende windsingels zijn verwijderd. 
[…] Bij de jongere boerenplaatsen […] [zoals] in de IJpolders wordt de traditioneele wijze van erfaanleg 
vrijwel niet aangetroffen.’ J.T.P. Bijhouwer, Nederlandsche boerenerven, Wageningen 1943, 28. 
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Conclusie 
Het aantal boerderijen en de diversiteit in verschijningsvorm is in de laatste eeuw belangrijk afge-
nomen. Toch biedt de selectie uit het nog resterende bestand een redelijk overzicht van de jongere 
periode uit de Noord-Hollandse boerderijbouw. Het accent ligt daarbij sterk op het eind van de 19de 
eeuw en later. Op een enkele uitzondering na bezitten de boerderijen regelmatige en eenduidige 
draagconstructies die overwegend in één keer tot stand kwamen. 
Het gebied ten noorden van het IJ is nog bijzonder gaaf, zowel wat betreft de aanwezigheid van 
boerderijen als hun ruimtelijke context in het open veenweidelandschap. Deze gaafheid maakt het 
gebied ook kwetsbaar. Ten zuiden van het IJ zijn de boerderijen vooral gekoppeld aan oude lijnen 
uit het landschap. Ten opzichte van de situatie tot een halve eeuw geleden zijn de rollen van noord 
en zuid omgekeerd; het armere noordelijk gebied is het meest gaaf gebleven en toont nog een 
rijkdom aan boerderijen. 
Op een aantal plekken in Amsterdam heeft de stad de boerderijen ingehaald en liggen de erven in 
of aan de rand van de bebouwde kom. Het landbouwareaal slinkt nog steeds in hoog tempo. Het 
merendeel van de agrarische bedrijven zal in de nabije toekomst ophouden. 
 
Het behoud van de historische boerderijen betekent daarom behoud op verschillende niveaus. Een 
boerderij heeft zijn relatie met het bouwland, tot zijn erf en bijgebouwen en bestaat uit een 
hoofdvorm, detaillering en inwendige indeling en constructie. Vooral bij de bescherming van de 
boerderijen is het van belang over de waarde van elk van de schaalniveaus na te denken. Dit vraagt 
om beleid en bestuurlijke inspanning binnen verschillende kaders, van bestemmingsplan tot een 
bouw- en monumentenvergunning, van een coöperatieve houding ten aanzien van de agrarische 
bedrijfsvoering tot een goed huismeesterschap bij de boerderijen in gemeentelijk eigendom. Bureau 
monumenten & Archeologie kan daarbij samen met de stadsdelen een belangrijke rol spelen. 
 
Bij de Amsterdamse boerderijen is de aanwezigheid van de stad altijd voelbaar geweest. In de 
huidige tijd geldt dat in de meest letterlijke zin: de fysieke aanwezigheid van de stad nabij of zelfs 
direct rond de boerderijen en erven. Die relatie is de laatste fase van een eeuwenoude band tussen 
de boerderij en de stad. Dat schept een verplichting voor de toekomst. 
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Verantwoording bij het onderzoek  
 
 
De selectie 
De voorliggende selectie van 52 boerderijen is voortgekomen uit de volledige inventarisatie die 
circa 150 objecten opleverde. De inventarisatie gaf het totaal van boerderijen gebouwd vóór 1960 
binnen de gemeente Amsterdam. Boerderijen zijn hier opgevat als gebouwen of complexen die 
gebouwd zijn voor het agrarisch bedrijf, waarbij wonen en werken op één erf zijn gecombineerd. 
De oorspronkelijke functie is daarbij maatgevend; ook woonboerderijen zijn dus meegenomen. 
Hoewel strikt genomen ook karakteristiek voor het leven op het land, zijn omwille van de 
beperking de landarbeidershuisjes niet bekeken, evenmin als de gebouwen waarbij de agrarische 
functie secundair is. Reeds beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten zijn bij de selectie 
eveneens buiten beschouwing gelaten. 
De selectie kan in samenhang met de eerder beschermde monumenten worden opgevat als 
representatief voor het huidige bestand van historische boerderijen. Dit is nog maar een fragment 
van de omvang en diversiteit die tot voor een halve eeuw in en rond Amsterdam aanwezig was. Het 
geven van een min of meer compleet overzicht van constructieprincipes, de belangrijkste perioden 
van boerderijbouw en vormvarianten aan de hand van nog bestaande voorbeelden is helaas niet 
meer mogelijk. Wel vertonen de geselecteerde boerderijen onderling nog in bepaalde mate een 
ruimtelijke samenhang. In het noorden zijn de boerderijen nog duidelijk gebonden aan de 
dorpskernen, de verbindingswegen en het open veenweidelandschap. Tevens ‘verankeren’ de 
historische bebouwingslinten van de Kadoelenweg en het Zuideinde enkele van de boerderijen. 
Hetzelfde geldt voor het dijklint de Osdorperweg, de ontginningsas Lutkemeerweg en de kern van 
Sloten. In het zuiden en oosten vormen de rivieren Amstel en Gaasp het bindend element. 
 
De criteria 
Per geval werd gekeken naar de boerderij zelf, de erfsituatie, de stedenbouwkundige ligging en de 
ligging ten opzichte van de (voormalige) landerijen. Bij de gebouwen golden als criteria de 
historische betekenis, de zeldzaamheid en gaafheid van de typologie, de draagconstructie, de 
verschillende bouwfasen en de indeling van het bedrijfsgedeelte. Behalve de boerderij werden ook 
de historische bijgebouwen meegenomen. Daarnaast deed het erf in de beoordeling mee: de 
ontsluiting, de structurele beplanting en de aanwezigheid van moestuin of boomgaard. De 
‘stedenbouwkundige’ en de landschappelijke situatie zijn in het (voormalige) buitengebied nauw 
met elkaar verbonden. De herkenbaarheid van de polderverkavelingen, de structuur van wegen en 
waterwegen en de beeldbepalende ligging van de boerderijen maken een belangrijk deel van de 
beleving van de agrarische bebouwing uit. In het geval van Amsterdam is de scheiding tussen het 
noordelijk en het zuidelijk deel van de gemeente door het IJ en het latere Noordzeekanaal 
landbouwhistorisch bepalend geweest. Ook met dit onderscheid is in de beoordeling rekening 
gehouden. Aldus ontstond een lijst van in eerste instantie 31 en later nog eens 24 boerderijen, die 
de verschillen tussen noord en zuid weergeeft, met enkele voorbeelden uit de 17de en 18de eeuw, en 
het merendeel uit de late 19de eeuw en de 20ste eeuw. Het gaat daarbij zowel om stolpen als 
hooihuisboerderijen, de Amstellandse boerderijen en voorbeelden met voerdeelstal. Naast baksteen 
boerderijen zijn er ook enkele bij die nog (gedeeltelijk) van hout zijn. De boerderijen met nog een 
agrarische bestemming geven een beeld van het oorspronkelijk gebruik van de boerderij en de 
logistiek op het erf. 
 
De beschrijvingen 
Genoemde noties keren terug in de objectbeschrijvingen. De vorm van de beschrijvingen sluit aan 
op het model dat door bureau Monumenten & Archeologie wordt gehanteerd. De beschrijvingen 
gaan vergezeld van actuele en in een enkel geval historische foto’s. De foto’s zijn afkomstig uit het 
eigen archief van SHBO.  
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De beschrijvingen zijn geordend naar stadsdeel. Een overzichtskaartje geeft per stadsdeel de 
ligging en de onderlinge samenhang aan van de boerderijen van vóór 1960. De boerderijen (in 
rood) zijn gerelateerd aan de belangrijkste waterlopen (blauw) en het wegenpatroon (geel). 
In aanvulling op de veldwaarnemingen is waar mogelijk de eigenaar of bewoner kort geïnterviewd 
over de historie en het agrarische gebruik van de boerderij. Archiefbronnen konden slechts zeer 
summier worden geraadpleegd. Boerderijen en (bouw)archieven vinden elkaar over het algemeen 
moeilijk. Het bleek tenslotte niet mogelijk alle objecten van binnen of soms van nabij te bezoeken. 
In die gevallen moest worden volstaan met waarnemingen vanaf de openbare weg of aan de 
buitenzijde van de gebouwen. Wanneer dat het geval was, is dat bij de afzonderlijke beschrijvingen 
aangegeven. 
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Beschrijvingen  
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Overzicht van de beschreven boerderijen  
 
 
Stadsdeel  Adres   Pagina 
    
    
Amsterdam Noord Broekergouw 5  31
Amsterdam Noord Broekergouw 12  33
Amsterdam Noord Broekergouw 16  36
Amsterdam Noord Galggouw 4/ wdd Belmermeer  40
Amsterdam Noord Kadoelenweg 173  41
Amsterdam Noord Kadoelenweg 306  44
Amsterdam Noord Zuideinde 439  47
Amsterdam Noord Bloemendalergouw 94  50
Amsterdam Noord Dorpsstraat 12  52
Amsterdam Noord Dorpsstraat 33  55
Amsterdam Noord Dorpsstraat 41  57
Amsterdam Noord Dorpsstraat 45  60
Amsterdam Noord Dorpsstraat 54  63
Amsterdam Noord Dorpsstraat 82  64
Amsterdam Noord Poppendammergouw 28  68
Amsterdam Noord Achtergouwtje 6/7  71
Amsterdam Noord Nieuwe Gouw 35  75
Amsterdam Noord t Nopeind 20  77
Amsterdam Noord Termietengouw 10  79
Amsterdam Noord Zunderdorpergouw 22  82
Amsterdam Noord Zunderdorpergouw 29 a/b  85
Amsterdam Noord Bloemendalergouw 16  88
Amsterdam Noord Bloemendalergouw 42  91
Amsterdam Noord Liergouw 53  95
Amsterdam Noord Wijkergouw 30  96
   
Geuzenveld/ Slotermeer Haarlemmerweg 707  99
   
Westerpark Spaarndammerdijk 319  103
   
Osdorp Lutkemeerweg 149  109
Osdorp Lutkemeerweg 180  112
Osdorp Lutkemeerweg 262  117
Osdorp Osdorperweg 571  118
Osdorp Osdorperweg 576  121
Osdorp Osdorperweg 685  124
Osdorp Osdorperweg 737  128
Osdorp Osdorperweg 756  131
Osdorp Osdorperweg 70                134
Osdorp Sloterweg 1251-1253  137
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Stadsdeel  Adres   Pagina 
   
   
Watergraafsmeer Ouderkerkerdijk 215  143
Watergraafsmeer Ouderkerkerdijk 245  144
   
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 23  149
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 30  152
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 35  156
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 44  159
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 46-48  162
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 52-53  165
Amsterdam Zuidoost Provincialeweg 56  166
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 8-10  168
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 12-14  171
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 22  174
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 26  177
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 28  179
Amsterdam Zuidoost Langestammerdijk 83-85  182
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Broekergouw 5 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Broekergouw 5 ligt met de voorgevel naar de weg gekeerd, op een langgerekte kavel 
aan de rand van de Grote Blauwe Polder. De nokrichting van de boerderij staat haaks op de weg. 
De boerderij omvat daarnaast moderne opstallen die niet van monumentaal belang zijn. Het erf 
wordt driezijdig begrensd door weg- en poldersloten en wordt vanaf de weg ontsloten met een 
zuidwestelijke oprit. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De plattegrond van de boerderij bestaat uit drie delen: een voorhuis waarin de woning is gesitueerd, 
het bedrijfsgedeelte, en een gesloten hooiberg, het zogenaamde ‘hooihuis’ of de ‘kaakberg’, ook 
wel ‘hooikast’ genoemd. De aanwezigheid van dit laatste onderdeel is de reden dat dit 
boerderijtype ‘hooihuisboerderij’ wordt genoemd. In de zij- of achterwand van het hooihuis zijn 
boven elkaar deuren opgenomen. Wanneer het hooi zo hoog was opgetast dat de onderste deur niet 
meer gebruikt kon worden, werd de deur daarboven gebruikt enzovoorts. 
Een algemeen kenmerk van de traditionele boerderijen in dit gebied is de grupstal in het 
bedrijfsgedeelte. In deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan 
twee tussen houten schotten opgesteld met de grup (goot voor mestafvoer) aan de middengang. 
De boerderij is rond 1900 gebouwd en functioneert nog steeds als agrarisch bedrijf. In de jaren 
tachtig is er fors verbouwd. Zo is rond 1987 in het bedrijfsgedeelte de stalindeling verdwenen.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
De hooihuisboerderij is opgebouwd uit een in metselwerk opgetrokken voorhuis en 
bedrijfsgedeelte en een houten kaakberg. Deze drie onderdelen liggen in elkaars verlengde. Het 
voorhuis was oorspronkelijk vrijstaand maar is nu aangesloten. Het voorhuis met schilddak, het 
bedrijfsgedeelte met zadeldak en de kaakberg met schilddak zijn alle gedekt met blauwe Hollandse 
pannen. 
Het voorhuis telt één bouwlaag en een kapverdieping. Rondom is een geprofileerde houten gootlijst 
aanwezig, die aan de zijgevels voorzien is van eenvoudige houten gootklossen. De langs- en tevens 
voorgevel ligt evenwijdig aan de weg en is ingedeeld in vier traveeën met in het tweede travee de 
voordeur en aan weerszijden vensters. Alle deur- en vensteropeningen worden ontlast door licht 
getoogde bogen met in de boogvelden sierpleister. In de rode bakstenen voorgevel zijn ter decoratie 
stroken metselwerk voorzien van hetzelfde witte sierpleisterwerk; deze sierbanden stroken met de 
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kozijndorpels van de ramen. Van sierpleister voorziene bakstenen zijn tevens in de strekken boven 
de vensters opgenomen. 
De oostelijke zijgevel bevat twee later ingebroken vensters naar voorbeeld van de vensters in de 
voorgevel. Op zolderniveau boven de zijgevels is in elke zijde een dakkapel opgenomen. Deze zijn 
vermoedelijk geplaatst tijdens een van de verbouwingen in de jaren tachtig.  
Het woonhuis is van binnen zodanig verbouwd dat de oude structuur nauwelijks te herkennen is.  
Het bedrijfsgedeelte staat direct achter het woonhuis. In de oostelijke gevel bevinden zich nog drie 
originele stalvensters en de westelijke gevel is deels nog oorspronkelijk. De oorspronkelijke 
indeling van zowel de voormalige stal als van de zolder is verdwenen. De kaakberg is opgebouwd 
uit een vierkant bestaande uit vier stijlen op gemetselde poeren die bovenaan met elkaar verbonden 
zijn door dekbalken. Deze verbinding is verstevigd met schoren. Zwarte, gepotdekselde wanden 
sluiten de kaakberg rondom af, met uitzondering van de achtergevel die op begane grond niveau 
aan de achterzijde is uitgebouwd. Via boven elkaar gelegen luiken in de zij- of achtergevel van de 
kaakberg kon het hooi worden opgetast. Halverwege de oostelijke gevel is nog een origineel luik 
aanwezig. Het schilddak is voorzien van een goot die wordt gesteund door eenvoudig geprofileerde 
klossen.  
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij bestaande uit een voorhuis, bedrijfsgedeelte en hooihuis is een goed voorbeeld van 
een hooihuistype uit omstreeks 1900, waarvan de hoofdvorm en een deel van de detaillering 
bewaard zijn gebleven. 
Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm met stenen voorhuis en 
bedrijfsgedeelte, en de kaakberg met houten zijwanden en het vierkantsgebint.  
De boerderij past als type in het landelijke gebied van Waterland. Deze boerderij van is grote 
stedenbouwkundige waarde waarin de landbouwkundige en occupatiegeschiedenis tot hun recht 
komen. 
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Broekergouw 12 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Broekergouw 12 ligt met de voorgevel naar de weg gekeerd, op een 
langgerekte kavel tussen twee droogmakerijen: de Broekermeerpolder en de Burkmeerpolder. De 
Broekermeerpolder werd in 1628 drooggelegd en verkaveld, tegelijkertijd met de andere twee grote 
Waterlandse meren: de Belmermeer (of Bellemeer) en de Buikslotermeer. De Burkmeerpolder 
werd pas op het eind van de 19de  eeuw in cultuur gebracht. Opvallend is het hoogteverschil tussen 
deze polder en het omliggende gebied. Mogelijk zijn boerderij Broekergouw 12 en de naastgelegen 
boerderij nummer 16 gebouwd als ontginningsboerderijen voor deze polder. De nokrichting van de 
boerderij staat haaks op de weg. Het erf wordt driezijdig begrensd door weg- en poldersloten en 
wordt vanaf de weg ontsloten met een noordoostelijke oprit. 
  
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Broekergouw 12 is een boerderij bestaande uit drie delen: woonhuis, stal en hooiberg. Deze opzet 
komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 19de eeuw. De bedrijven waren vrijwel 
uitsluitend gericht op de melkveehouderij. Vanwege de nabijgelegen afzetmarkt, zijn deze 
boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een melkkelder. Het woongedeelte heeft het 
karakter van een dorpswoonhuis. De stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. 
De middenbeuk is bestemd voor de voergang en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar 
het midden. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en 
deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. De constructie bestaat uit geschoorde 
standvinken en een dekbalk in lengterichting, waarop de balken van de hooizolder rusten. De 
uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de buitenmuur. De hooiberg bezat oorspronkelijk drie 
of vier houten roeden en was over het algemeen open. 
Broekergouw 12 is gebouwd in 1916 en bezit geen kelder. In 1941 werd de stal grondig hersteld, 
waarbij onder meer de kap geheel is vervangen. Met het oog op de ontwikkeling van het gebied en 
de aanleg van een slibdepot in de Burkmeer kocht de gemeente Amsterdam het bedrijf op. De 
woning werd verhuurd en onttrokken aan de agrarische bestemming. De stal en het bijbehorende 
land is wederom aan een agrarisch bedrijf verpacht. De erfindeling is met uitzondering van enkele 
iepen aan de weg niet meer herkenbaar. 
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Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij bestaat uit drie achter elkaar geplaatste opstallen: het woonhuis, de koestal en de 
hooiberg. De ruimte tussen de stenen woning en de stenen stal is door een secundair houten 
tussenlid overdekt. De open hooiberg staat los van de stal. 
Het woonhuis is op rechthoekige plattegrond in baksteen op gecementeerde plint opgetrokken en 
bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde 
Hollandse pannen. De bakgoten rusten op een uitkragende strook metselwerk en gootklossen. De 
steensmuur van de voorgevel is in kruisverband gemetseld; het metselwerk van de zijgevels en de 
achtergevel is uitgevoerd in halfsteensverband met ijzeren muurankers op twee hoogten ter 
versteviging. Het vloerniveau van de begane grond ligt enige treden verhoogd ten opzichte van het 
maaiveld. Het huis is niet onderkelderd. 
De symmetrische voorgevel (noordwest) bevat twee grote vensters voor de voormalige voorkamers 
en een kleiner slaapkamervenster in de top. De gevelopeningen hebben rechte strekken (anderhalf 
steens) en een bakstenen rollaag als afzaat. De kozijnen zijn in de jaren-1960 vervangen. In de 
geveltop die is afgezet met (niet meer oorspronkelijke) windveren, is een jaartalsteen aangebracht: 
‘1916’.  
De linkerzijgevel (noordoost) bevat de voordeur en een later ingebracht klein keukenvenster. De 
indeling van de rechterzijgevel (zuidwest) is gewijzigd; de gevelopening voor een enkel venster is 
vergroot ten behoeve van een venster en deur. Geheel rechts bevindt zich een ijzeren stalraam.  
De achtergevel (zuidoost) bevat centraal een deur en zoldervenster (eertijds eveneens een 
deuropening). 
 
De eertijds open plaats tussen het woonhuis en de stal is omstreeks 1990 met houten wanden en een 
flauw hellend golfplaten zadeldak afgeschot. Deze aanpassing is niet monumentwaardig. 
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Achter het huis bevindt zich de stal. Deze is op rechthoekige plattegrond in kruisverband (met 
trasraam en inwendig afgepleisterde wanden) opgetrokken onder zadeldak, dat gedekt is met 
gesmoorde Hollandse pannen, voorzien van drie houten ontluchtingskappen en afgezet met 
windveren. Halverwege de kap bevindt zich op het noordoosten boven een van de staldeuren een 
vlakgedekte dakkapel met laadluiken voor de hooizolder. De stal is breder dan het woonhuis, 
waarbij de noordoostelijke zijgevel in het verlengde van het woonhuis ligt. 
De voorgevel (noordwest) bevat twee deuren: een voergangdeur in het midden en een deur voor de 
melkkamer rechts. In de geveltop bevindt zich een dichtgezette opening voor een laaddeur, 
geflankeerd door twee stalramen. 
De zijgevels (zuidwest en noordoost) zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld en bevatten tweemaal 
drie ijzeren stalramen (6-ruits) en twee groengeschilderde houten staldeuren: een op de hoek nabij 
het huis en een in het midden van de gevel. Onder de stalramen zijn bij het grondig herstel in 1941 
alternerend ventilatiestroken aangebracht. 
In de achtergevel (zuidoost) bevinden zich vier deuren: twee mestdeuren met bovenlicht op de 
hoeken, een deur naar de centrale voergang en een hooideur in de top. De laatste twee zijn 
geflankeerd door stalramen. 
De inwendige driebeukige stalindeling beslaat acht vakken en wordt geleed door de houten 
constructie van ongeschoorde standvinken met halfhouts opgelegde onderslagbalk en zolderbalken 
die aan beide einden opgelegd zijn in de buitenmuur. De stal heeft een betonnen vloer. 
In de beide zijbeuken stonden de koeien in tweemaal drie vakken met de koppen naar de voergang 
in de middenbeuk (met voergoot). Achter de koestanden liggen grup en kruigang. Het voorste vak 
is met een gemetselde wand van de stal gescheiden. Hier waren een werk- en spoelruimte met trap 
naar de hooizolder en de melkkamer ondergebracht. Op de tussendeur naar de stal is een bord 
geschroefd met de tekst: 
 

 ‘Het zy der dieren simp’le wensch; 
  Dat zy U kennen als de mensch.’ 
 
De hooizolder heeft een plankenvloer. Op de zolder voeren drie houten ventilatiekanalen vanuit de 
stal door de nok. De kapconstructie bestaat uit zeven A-spanten met spantbenen vergaard in een 
nokstijl met ingelaten nokbalk en opgenagelde dubbele trekplaten. Op de gordingen zijn een 
latwerk en panlatten aangebracht met een rieten onderbedekking. De kap is op de voorste trekplaat 
gedateerd ‘1941’. 
Achter de stal staat de vierroeden hooiberg met stalen roeden en een opvijzelbare kap met 
golfplaten afdekking. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Broekergouw 12 is van algemeen belang als goed voorbeeld van een 
eenvoudige boerderij uit 1916 ten noorden van het IJ.  Van architectuur- en cultuurhistorische 
waarde is de opzet van los stenen voorhuis, stenen stal van het voergangtype en vierroeden 
hooiberg. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de smalle strook land tussen 
de Broekermeer- en de Burkmeerpolder, in welke laatste de boerderij zijn land zal hebben gehad. 
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Broekergouw 16 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Broekergouw 16 ligt met de voorgevel naar de weg gekeerd, op een 
langgerekte kavel tussen twee droogmakerijen: de Broekermeerpolder en de Burkmeerpolder. De 
Broekermeerpolder werd in 1628 drooggelegd en verkaveld, tegelijkertijd met de andere twee grote 
Waterlandse meren: de Belmermeer (of Bellemeer) en de Buikslotermeer. De Burkmeerpolder 
werd pas op het eind van de 19de  eeuw in cultuur gebracht. Opvallend is het hoogteverschil tussen 
deze polder en het omliggende gebied. Mogelijk is boerderij Broekergouw 16 de eerste boerderij in 
het gebied geweest en is de Burkmeerpolder van hieruit ontgonnen. De nokrichting van de 
boerderij staat haaks op de weg. 
De erfindeling is niet meer herkenbaar. Voor het huis zal zich de moes- en siertuin hebben 
bevonden. Het erf wordt aan de weg en aan weerszijden van het lange kavel begrensd door weg- en 
poldersloten. Langs de zuidwestelijke en noordoostelijke perceelsgrens staat nog een gedeelte van 
een boomsingel (iepen). 
 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Broekergouw 16 is een groot opgezette boerderij bestaande uit twee delen: woonhuis en stal. 
Daarachter bevindt zich de hooiberg. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de 
late 19de eeuw. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de melkveehouderij. Vanwege de 
nabijgelegen afzetmarkt, zijn deze boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een 
melkkelder. Het voorhuis (zonder kelder) is met enige voornaamheid vormgegeven. De stal is van 
het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voergang en 
in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar het midden. Achter de koestanden ligt een 
verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan 
worden. De constructie bestaat uit geschoorde standvinken en een dekbalk in lengterichting, 
waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de 
buitenmuur. De hooiberg bezat oorspronkelijk drie of vier houten roeden en was over het algemeen 
open. 
Broekergouw 16 dateert uit 1903 en is gebouwd ter vervanging van een voorganger die enige jaren 
daarvoor was afgebrand. Met het oog op de ontwikkeling van het gebied en de aanleg van een 
slibdepot in de Burkmeer werd het bedrijf opgekocht door de gemeente Amsterdam. Daarmee 
verloor de boerderij zijn agrarische functie. Daarna verkocht de gemeente het pand aan haar 
huurder. 
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Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij omvat drie achter elkaar geplaatste opstallen: het woonhuis, de koestal en de hooiberg. 
De stenen woning en stal zijn aan elkaar vast gebouwd. De hooiberg is door middel van een houten 
tochtgang verbonden met de stal. 
Het woonhuis is op rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken en bestaat uit één bouwlaag 
en een zolderverdieping onder zadeldak. Het metselwerk van de gevels is aan de voorzijde 
uitgevoerd in kruisverband en voor het overige in halfsteens verband. Het zadeldak is gedekt met 
zeldzaam geworden ruitvormige cementen leipannen. 
De symmetrische voorgevel (noordwest) met muurankers is rijk uitgevoerd met strekken boven de 
gevelopeningen in rode baksteen, gele horizontale baksteenbanden ter hoogte van de vensterdorpels 
en een tandlijst van overhoekse rode en gele stenen op de overgang naar de verdieping. De begane 
grond bevat een centrale voordeur met stoep en bovenlicht en aan weerszijden twee vensters met 
schuiframen (oorspronkelijk T-vensters). De bovendorpels van de kozijnen zijn gedetailleerd met 
een vlakdecoratie en facetrand. Op de verdieping bevinden zich een (balkon)deur en twee 
flankerende gebogen ramen die visueel worden gebonden door een gedrukte boog van gele 
baksteen. De bovenlichten hebben een roedenverdeling. Het balkon voor de deur is verdwenen, 
evenals het decoratieve houtwerk, de geschubde windveren en makelaar in de geveltop. 
Het metselwerk van de zijgevels (noordoost en zuidwest) is verstevigd met paren gietijzeren 
muurankers. De opzet van beide is gelijk: een smal raam nabij de voorgevel en een groter T-venster 
nabij de stal; bakgoten op klossen. 
Het interieur van het woongedeelte bestond uit een centrale gang met aan weerszijde een kamer 
waarvan de noordoostelijke kamer met schouw en daarachter een keuken en zijvertrek. De 
bedsteden zijn niet meer aanwezig. Onder de keuken bevindt zich een kleine kelder, met een 
venster in de noordoostgevel. De inwendige indeling is nog herkenbaar maar niet meer in tact. 
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Achter het huis bevindt zich de stal die er door een dwarsgang van gescheiden is. De langgerekte 
stal heeft een rechthoekige plattegrond en is even breed als het huis. De nok van het met gesmoorde 
Oudhollandse pannen gedekte zadeldak ligt echter lager. De noordoostelijke zijgevel is in de jaren-
1950 vervangen door een halfsteens muur met cementvoeg, waarin acht betonnen zesruits 
stalramen met ventilatiestrook zijn aangebracht en twee houten staldeuren op de einden. Ongeveer 
in het midden is in het gevelvlak een vlakgedekte dakkapel met hooiluik aangebracht. 
 
De zuidwestelijke zijgevel heeft nog de twaalf ijzeren stalramen, waaronder in tweede instantie 
ijzeren ventilatiestroken zijn aangebracht. Direct achter het woongedeelte bevindt zich een 
toegangsdeur naar de gang tussen voor- en achterhuis. Het achterste geveldeel vertoont een 
afwijkende indeling. Hoewel niet geheel duidelijk, is het mogelijk dat de stal in tweede instantie 
verlengd is. De achtergevel (zuidoost) bevat een centrale deur naar de voergang en twee deuren 
waardoor de mest kon worden uitgereden. De topgevel heeft een houten gepotdekseld beschot. Het 
stalinterieur met betonnen vloer is sterk gewijzigd, maar vertoont nog de kenmerken van het 
voergangtype: een driebeukige opzet bestaande uit een voergang in het midden met voergoten en 
ruimte voor het vee in de zijbeuken. Het vee stond met de koppen naar het midden. Achter het vee 
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lag een grup (verdiepte mestgoot) en een kruigang voor het uitrijden van de mest. De inwendige 
constructie bestaat uit balken die in de zijgevels zijn opgelegd en worden ondersteund door onder-
slagbalken op twee rijen geschoorde standvinken. Deze indeling is alleen op het zuidwesten 
gehandhaafd. Boven de stal bevond zich de hooizolder waarvan de zoldervloer nog gedeeltelijk 
aanwezig is. De kapconstructie bestaat uit een zevental A-spanten met dubbele spantbalk, nokstijl 
en spantbeenschoren. 
 
Tussen de stal en de omtimmerde hooiberg is nog een gedeelte van de eertijds overdekte tochtgang 
aanwezig. Op deze houten gang komen de drie deuren van de stal uit, evenals de deur voor de 
hooiberg in het verlengde van de voergang. De hooiberg, een betonnen vierroedenberg met 
opvijzelbare kap, heeft voor het benedengedeelte gepotdekselde wanden. Waarschijnlijk betrof het 
oorspronkelijk een open hooiberging zonder de tochtgang. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Broekergouw 16 is van algemeen belang als een goed voorbeeld van een 
relatief grote boerderij van het voergangtype uit de vroege 20ste  eeuw ten noorden van het IJ. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde is de opzet van stenen huis, vastgebouwde lagere stal en 
vierroeden hooiberg met tochtgang. De rijk uitgevoerde voorgevel en afwijkende leidekking geven 
aan dat de boerderij door een welvarende eigenaar is gebouwd. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de smalle strook land tussen 
de Broekermeer- en de Burkmeerpolder, in welke laatste de boerderij zijn land zal hebben gehad. 
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Galggouw/ Weg door de Belmermeer 3-4-4a  
 
 

 
 
De voormalige boerderij Galggouw/Weg door de Belmermeer 3-4-4a werd in de eerste selectie van 
potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. Bij nadere inspectie op afstand bleek het volgende: 
 
- op het moment van inspectie vond een ingrijpende verbouwing plaats waarbij aan achterzijde 

een grote uitbouw werd gerealiseerd of geheel nieuw opgetrokken; 
- de overige gevels zijn in een eerder stadium ook gewijzigd; 
- het agrarische karakter van de boerderij is vrijwel geheel verloren gegaan; 
- door de aanbouw en grote dakkapellen is ook het silhouet van de op zich markant gelegen 

boerderij aangetast. 
 
De cultuurhistorische waarde is derhalve gering te noemen. Geadviseerd word het object niet voor 
bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Er bestaat nog een kans dat bij een nader bezoek 
aan het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden. 
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Kadoelenweg 173, Maria’s Hoeve 1 
 

 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt aan de buitenvoet van de oostelijke ringdijk rond de Wilmkebreekpolder met de 
voorgevel naar de dijk gericht. Over dit gedeelte van de ringdijk loopt de Kadoelenweg van 
Zijkanaal I tot aan de kern Kadoelen en verder noordwaarts tot Landsmeer. 
Omstreeks 1900, toen de boerderij werd gebouwd, lag er langs de Kadoelenweg een reeks 
boerderijen die zich concentreerde in het noordelijke deel. Dit lint liep midden door het 
veenweidegebied dat was verkaveld in lange, smalle graslandpercelen met daartussen veel en 
relatief brede waterlopen. In de Kadoelenweg lagen dan ook veel bruggen. In de 20ste eeuw vond 
een sterke verdichting plaats van woonbebouwing langs de dijk. Omdat de nieuwbouw zich voegde 
in het oude lint van de Kadoelenweg, is de landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdindeling 
afleesbaar gebleven. 
Op het erf staan ten noorden van de boerderij een bakstenen schuur en een kaakberg. Erfbeplanting 
als een sier- of moestuin of boomgaard is niet (meer) aanwezig.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In dit provinciedeel vonden de grote inpolderingen plaats. De eigenaren van dit nieuw 
gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die boerderijen lieten 
bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw gebouwd. 
De boerderij Kadoelenweg 173 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefden alleen de vier gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt 
zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken 
daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de 
deel, de stallen en de werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de traditionele boerderijen in dit gebied is de grupstal. In de Friese 
variant staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten 
opgesteld.  
De vrijstaande kaakberg bevat eenzelfde draagconstructie als de stolp en is meestal voorzien van 
gepotdekselde wanden.   
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Kadoelenweg 173 is volgens een ingemetselde gevelsteen gebouwd in 1908. De boerderij  
is geen agrarisch bedrijf meer. De onderdorpels van de vensters in de voorgevel zijn vermoedelijk 
rond 1950 vervangen.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is opgetrokken in rode baksteen. Het dak is gedekt met rode kruispannen. 
De voorgevel (west) is iets hoger opgetrokken dan de overige gevels en is aan de bovenzijde 
voorzien van een strook van twee lagen alternerend rode en gele bakstenen, waarboven de gootlijst 
in de vorm van een kroonlijst de gevel beëindigt. De kroonlijst is aan weerszijden voorzien van een 
rozetvormig sierelement waaronder een decoratieve klos. In de gevel zijn ter decoratie stroken 
metselwerk in lichtrode bakstenen opgenomen, die stroken met de kozijndorpels van de ramen. De 
gevel bevat zes T-vensters. Links van het meest rechter venster bevindt zich de voordeur met 
bovenlicht. Alle deur- en vensteropeningen worden ontlast door licht getoogde bogen van lichtrode 
baksteen met aan weerszijden en in het midden een witte siersteen. In de boogvelden is decoratief 
pleisterwerk opgenomen. Tussen het derde en het vierde venster is een in natuursteen omlijste steen 
met de tekst “Maria’s Hoeve” opgenomen en links van de voordeur bevindt zich in het metselwerk 
een steen met de tekst: “de eerste steen gelegd door H.W. Croes oud 81 jaar 12 aug. 1908.”.  
De overige gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een eenvoudige gootlijst. Deze gevels 
zijn voorzien van de oorspronkelijke stalramen met ijzeren roeden in een geometrisch patroon 
waarboven de toog is opgebouwd uit alternerend een rode en een gele baksteen.  
Rechts in de achtergevel (oost) zijn de deeldeuren opgenomen en links van het midden bevindt zich 
een staldeur. De bijschuur onder zadeldak gedekt met blauwe Oudhollandse pannen is opgetrokken 
in rode baksteen. De naastgelegen kaakberg onder tentdak gedekt met rode Oudhollandse pannen is 
voorzien van houten gepotdekselde wanden. 
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Cultuurhistorische context 
De boerderij Kadoelenweg 173 is een goed voorbeeld van het stolptype uit het begin van de 20ste 
eeuw, waarbij de vrijstaande kaakberg tevens een goed voorbeeld van dit type hooiberg is.  
Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn vooral de hoofdvorm, het materiaal en de goed 
bewaard gebleven geveldetaillering. 
Stedenbouwkundig gezien kwam in dit van oorsprong waterrijke gebied in eerste instantie buiten 
de dorpskernen alleen bebouwing langs dijken voor, waarvan Kadoelenweg 173 een goed 
voorbeeld is. 
 
NB 
Kadoelenweg 173 werd van buiten bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan het 
interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de cultuurhistorische 
waarde beïnvloeden. 
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Kadoelenweg 306  
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt aan de binnenvoet van de oostelijke ringdijk rond de Wilmkebreekpolder met de 
voorgevel naar de dijk gericht. Over dit gedeelte van de ringdijk loopt de Kadoelenweg van 
Zijkanaal I tot aan de kern Kadoelen en verder noordwaarts tot Landsmeer. 
Omstreeks 1900, toen de boerderij werd gebouwd, lag er langs de Kadoelenweg een reeks 
boerderijen die zich concentreerden in het noordelijke deel. Dit lint liep midden door het 
veenweidegebied dat was verkaveld in lange, smalle graslandpercelen met daartussen veel en 
relatief brede waterlopen. In de Kadoelenweg lagen dan ook veel bruggen. De kleine 
Wilmkebreekpolder was met uitzondering van Kadoelenweg 306 geheel onbebouwd, een situatie 
die tot op heden goeddeels behouden bleef. In de 20ste eeuw vond een sterke verdichting plaats van 
woonbebouwing langs de dijk. Omdat de nieuwbouw zich voegde in het oude lint van de 
Kadoelenweg, is de landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdindeling afleesbaar gebleven. 
 
Op het erf staat direct achter de boerderij een bakstenen schuur waarachter zich twee wagenschuren 
bevinden. Erfbeplanting als een sier- of moestuin of boomgaard is niet (meer) aanwezig. Aan de 
zuidzijde is een houten uitbouw geplaatst. Achter de boerderij strekken zich naar het westen de 
weilanden van de Wilmkebreekpolder uit.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die tijd vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De eigenaren 
van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die 
boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Kadoelenweg 306 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en pyramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote pyramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt 
zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken 
daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de 
deel, de stallen en de werkruimten. 
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Een algemeen kenmerk van de traditionele boerderijen in dit gebied is de grupstal. In deze stalvorm 
staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. 
Kadoelenweg 306 is volgens een ingemetselde gevelsteen gebouwd in 1908. De boerderij is sinds 
ongeveer tien jaar geen agrarisch bedrijf meer. Het pand is in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
verbouwd. De laatste verbouwing is recent en dateert uit de eerste helft van 2002. De gehele 
begane grond dient nu als kantoorruimte, waarboven op de ingebouwde eerste en tweede 
verdieping woonruimte is gecreëerd. Bij deze verbouwing zijn de draagconstructie, de stalindeling 
en de nog bestaande oorspronkelijke interieurafwerking bewaard en in het zicht gebleven.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband en bevat centraal in de voorzijde 
een uitgebouwde Vlaamse gevel. Het dak is gedekt met blauw geglazuurde Hollandse pannen, de 
Vlaamse gevel met blauw geglazuurde kruispannen. 
De voorgevel (oost) is iets hoger opgetrokken dan de overige gevels en bevat als enige decoratieve 
elementen, waarvan de meest in het oog springende de witte speklagen zijn. De voorgevel is 
symmetrisch opgebouwd met centraal onder de Vlaamse gevel een middenrisaliet met twee 
vensters en aan weerszijden respectievelijk een deur en een venster. Alle deur- en vensteropeningen 
worden ontlast door licht getoogde bogen van witte en rode baksteen. In de boogvelden zijn 
alternerend tegels met een bruin bloemmotief en groene geglazuurde tegels opgenomen. De 
vensters hebben nog de oorspronkelijke schuiframen en kozijnen. Rechts van de middenrisaliet 
bevindt zich op hoogte van het maaiveld een ventilatieopening op de kelder voorzien van diefijzers. 
De overige gevels zijn voorzien van de oorspronkelijke stalramen met ijzeren roeden in een 
geometrisch patroon. 
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De stalramen en een staldeur in de achtergevel (west) zijn voorzien van een decoratieve toog van 
afwisselend gele en rode baksteen. Rechts in de achtergevel zijn de deeldeuren opgenomen. 
Rondom rust de goot op gedecoreerde gootklossen. Daarnaast is de gootlijst van de voorgevel 
voorzien van een decoratief geschilderd patroon. 
In de huidige situatie is de oorspronkelijke indeling van het interieur nog herkenbaar en bestaat als 
beschreven in de typologie uit de centrale tasruimte waaromheen de overige functies waren 
gerangschikt. De draagconstructie bestaande uit de vier gebintstijlen gekoppeld door dekbalken en 
schoren zijn in het zicht gebleven. Eén dekbalk ontbreekt. Zowel uit het huidige interieur als uit de 
gevelindeling is af te leiden dat het woongedeelte zich uitstrekte achter de gehele voorgevel. De 
vensters in de voorgevel zijn voorzien van uitschuifbare binnenluiken. Verder zijn in het 
voormalige woongedeelte de houten vloer, de houten wanden en het balkenplafond in het zicht. 
Aan de koele noordzijde van het woongedeelte bevindt zich een kelder met een vloer van gele en 
groene plavuizen. In de zuidbeuk bevond zich de deel die door deeldeuren in het aansluitende 
gedeelte van de achtergevel ontsloten werd. In de noordbeuk en de beuk langs de achtergevel stond 
het vee opgesteld. Hoewel de houten schotten niet meer aanwezig zijn, zijn de verhoogde gedeelten 
waar de koeien stonden behouden gebleven (nu van beton) waardoor de oorspronkelijke 
stalindeling grotendeels herkenbaar is gebleven. 
 
Cultuurhistorische context 
In dit van oorsprong waterrijke gebied kwam in eerste instantie buiten de dorpskernen alleen 
bebouwing langs dijken voor. Kadoelenweg 306 is met zijn situering aan de dijk hiervan een 
herkenbaar voorbeeld. 
De boerderij is tevens een goed voorbeeld van het voor dit gebied zo kenmerkende stolptype uit de 
vroege 20ste  eeuw, die in hoofdvorm, globale indeling en gedeeltelijk de detaillering van het 
exterieur behouden is. 
De zich achter het erf uitstrekkende weilanden versterken het cultuurhistorisch en stedenbouw-
kundig belang van deze boerderij.  
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Zuideinde 439  
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt in het Amsterdamse deel van het Zuideinde, dat loopt vanaf Zijkanaal I tot aan de 
noordelijke ringweg A10. Omstreeks 1900, toen de boerderij werd gebouwd, was het Zuideinde 
een langgerekt bebouwingslint van boerderijen en enkele landarbeiderswoningen. Dit lint strekte 
zich uit tussen de Oostzaansche Overtoom en de hervormde kerk van Oostzaan. Vanaf Oostzaan 
zette het lint zich voort als Noordeinde. Deze lijn vormde de ontginningsas van de waterrijke, in 
smalle stroken verkavelde Polder Oostzaan. Het zuidelijk gedeelte van de polder met boerderij 
Zuideinde 439 werd aangeduid als De Brake. In de huidige situatie is het lint nog steeds aanwezig. 
Wel is het inmiddels sterk verdicht en na de Tweede Wereldoorlog ingesloten door bedrijfterreinen 
(Oostzanerwerf) en woonwijken die gedeeltelijk uit hoogbouw bestaan (Molenwijk). In het 
Oostzaanse gedeelte van het Zuideinde bleef ondanks de verdichting van het lint en de 
uitbreidingen van Oostzaan het oorspronkelijke open veenweidegebied voor een deel behouden. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De plattegrond van de boerderij bestaat uit drie delen: een voorhuis waarin de woning is gesitueerd, 
het bedrijfsgedeelte, en een gesloten hooiberg, het zogenaamde ‘hooihuis’ of ‘kaakberg’. De 
aanwezigheid van dit laatste onderdeel is de reden dat dit boerderijtype ‘hooihuisboerderij’ wordt 
genoemd. In de zij- of achterwand van het hooihuis zijn boven elkaar drie deuren opgenomen. 
Wanneer het hooi zo hoog was opgetast dat de onderste deur niet meer gebruikt kon worden, werd 
de deur daarboven gebruikt enzovoorts. 
De drassige grond is waarschijnlijk de reden om de hooihuisboerderijen in dit gebied overwegend 
in hout te bouwen. Dit geldt maar ten dele voor Zuideinde 439, waar alleen de kaakberg van hout 
is. Een algemeen kenmerk van de traditionele boerderijen in dit gebied is de grupstal in het 
bedrijfsgedeelte. In deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan 
twee tussen houten schotten opgesteld met de grup (goot voor mestafvoer) aan de middengang. 
De boerderij is gebouwd in 1901 en heeft tot 1986 als agrarisch bedrijf gefunctioneerd. In 1952 
heeft een forse verbouwing van het woonhuis plaatsgevonden, waarbij de oorspronkelijk grotere 
ruimtes werden gesegmenteerd. Sinds 1986 heeft de boerderij alleen een woonfunctie, waarbij het 
bedrijfsgedeelte en de kaakberg vrijwel onaangetast zijn gebleven. Rechts naast het bedrijfs-
gedeelte stond oorspronkelijk een vrijstaande schuur die recentelijk is afgebroken, maar waarvan 
de voetmuur nog aanwezig is. In het begin van de 20ste eeuw stond links voor het bedrijfsgedeelte 
nog een zgn. kakdoos (toilethuisje) die reeds vele decennia verdwenen is.  
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Aan de weg staat een eenvoudig ijzeren hekje als erfafscheiding. Het erf is voor landbouwmachines 
en wagens vanaf de weg ontsloten via twee opritten aan weerszijden van de boerderij. 
 
Architectonische verschijningsvorm 
De hooihuisboerderij is opgebouwd uit een in metselwerk opgetrokken voorhuis en 
bedrijfsgedeelte en een houten kaakberg die in elkaars verlengde liggen. Het vrijstaande voorhuis 
met schilddak en het bedrijfsgedeelte met zadeldak zijn beide gedekt met blauwe Hollandse 
pannen, de kaakberg met rode Hollandse pannen. 
Het voorhuis telt één bouwlaag en een kapverdieping. Rondom is een geprofileerde houten gootlijst 
aanwezig. De langs- en tevens voorgevel ligt evenwijdig aan de weg en is symmetrisch ingedeeld 
in vijf traveeën met centraal de voordeur en aan weerszijden twee vensters. Op zolderniveau boven 
de voordeur is een dakkapel opgenomen, die is voorzien van decoratief houtsnijwerk. In de rode 
bakstenen gevels zijn ter decoratie stroken metselwerk in gele bakstenen opgenomen, die stroken 
met de kozijndorpels van de ramen. Gele bakstenen zijn tevens in de strekken boven de vensters 
opgenomen. 
De beide zijgevels bevatten een venster in het voorste gedeelte van het huis. Daarnaast bevindt zich 
in de rechter zijgevel nog een venster; hier bevond zich oorspronkelijk een deur.  
Achter deze deur was een gang gelegen, die in de huidige situatie bij de naastgelegen zitkamer is 
getrokken. Rechts van de voordeur was de woon- en tevens ‘mooikamer’ gelegen. Van de 
oorspronkelijke indeling zijn enkele onderdelen bewaard: een gedeelte van de gang achter de 
voordeur en delen van de ruimtes aan weerszijden van deze gang, alsmede de keuken linksachter. 
Van de oorspronkelijke interieurafwerking resteert weinig. De zitkamer bevat nog eenvoudig 
geprofileerde balken uit de bouwtijd en verder bevatten de vensters in de voorgevel nog de 
schuifluiken, die in kassen achter de binnenafwerking verdwijnen. 
Tegen de achtergevel van het woonhuis bevond zich oorspronkelijk een kleine uitgebouwde houten 
bijkeuken, die is vergroot en gedeeltelijk in baksteen is uitgevoerd. 
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Het bedrijfsgedeelte en de kaakberg staan direct achter het woonhuis. De draagconstructie van het 
bedrijfsgedeelte bestaat uit een enkelvoudige balklaag waarvan de balken aan de uiteinden in de 
muren zijn opgelegd. Het interieur van het bedrijfsgedeelte is nog grotendeels intact, met in de 
rechterhelft de deel, en in de linker helft de stallen. De zolder werd gebruikt voor opslag. Deze 
ruimte loopt door in de achtergelegen kaakberg. 
De kaakberg is opgebouwd uit een vierkant bestaande uit vier stijlen (hoogstwaarschijnlijk op 
gemetselde poeren geplaatst) die bovenaan met elkaar verbonden zijn door dekbalken. Deze 
verbinding is verstevigd met schoren. De wanden zijn opgebouwd uit een gemetselde voet 
waarboven gepotdekselde wanden die de kaakberg rondom afsluiten. Via drie boven elkaar 
gesitueerde luiken in de achtergevel van de kaakberg kon het hooi worden opgetast. De kaakberg is 
gedekt met een flauwhellend vast tentdak. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij bestaande uit een voorhuis, bedrijfsgedeelte annex hooiberg is een goed voorbeeld van 
een hooihuistype uit omstreeks 1900, waarvan de hoofdvorm, constructie en een deel van de 
detaillering bewaard zijn gebleven. 
Tevens is de boerderij van belang vanwege de in hoofdvorm, constructie en materiaalgebruik nog 
gave kaakberg, een eertijds algemeen voorkomende hooiberging die inmiddels zeldzaam is 
geworden. Het geheel heeft daarmee een hoge ensemblewaarde. 
De boerderij heeft sinds 1986 haar agrarische functie verloren en heeft alleen de woonfunctie 
behouden. Het bedrijfsgedeelte en de kaakberg zijn sindsdien echter nauwelijks veranderd. Het 
voorhuis is meermalen grondig verbouwd waarbij de oorspronkelijke indeling en 
interieurafwerking grotendeels verdwenen zijn. 
Als een van de laatste onderdelen van het oorspronkelijke boerderijenlint aan het Zuideinde is deze 
boerderij van grote stedenbouwkundige waarde, waarin de landbouwkundige en occupatie-
geschiedenis afleesbaar zijn gebleven. 
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Bloemendalergouw 94 - Boerderij Ora Cogita et Labora 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt in het waterrijke gebied van de gemeente Amsterdam, ten noorden van het IJ, in 
de Blijkmeerpolder tegen het noordelijke gedeelte van de dijk rond deze polder aan. Aan de 
oostzijde scheidt slechts een dijk de polder van het Markermeer. 
De Bloemendalergouw verbindt de dorpskern van Holysloot met die van Ransdorp. De weg die 
over het noordelijke stuk dijk van de Blijkmeerpolder loopt,  is een aftakking van deze verbindings-
weg en is onderdeel van de naam “Bloemendalergouw” geworden. In de huidige situatie is de dijk 
nog steeds aanwezig en ligt de boerderij als vanouds in het open veenweidegebied. 
Oorspronkelijk had de boerderij land grenzend aan de boerderij. Vanwege de ruilverkaveling heeft 
de boer nu land verderop, ten noorden van de dijk, richting Holysloot.   
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij is gebouwd in 1965. Daarvoor stond er een stolpboerderij, die in 1963 is afgebrand.  
Bloemendalergouw 94 heeft het meeste weg van een moderne versie van de kop-hals-romp 
boerderij waarbij de kop het woongedeelte bevat, de hals het tussenlid vormt en de romp het 
bedrijfsgedeelte omvat.  
In 1994 is naast het bedrijfsgedeelte een niet monumentale grotere stal gebouwd, die de functie van 
het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte heeft overgenomen. Het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte is 
sindsdien niet meer in gebruik als stal. Omdat vrijwel de gehele ruimte van een nieuwe betonvloer 
is voorzien en alle onderdelen van de voormalige stal zijn verwijderd, is de oorspronkelijke 
indeling in het interieur niet meer af te lezen. Wel is de oorspronkelijke gevelindeling aan de zijde 
van de weg nog grotendeels intact en bestaat uit afwisselend staldeuren en stalramen. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de koestanden in rijen in de dwarsrichting waren geplaatst. De stal was 
ingericht als grupstal waarbij achter de koestanden een grup loopt waarin de mest wordt 
opgevangen.  
De helft van de hals van de boerderij diende als ruimte voor de melktank. Ook deze functie is 
vervallen. Het dak van de boerderij was oorspronkelijk geheel bedekt met rode Hollandse pannen. 
Nu geldt dit alleen nog voor het woongedeelte. De dakbedekking van het bedrijfsgedeelte is niet 
meer oorspronkelijk.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
Deze moderne kop-hals-romp versie is opgetrokken in metselwerk met een voet van rode baksteen 
waarboven de gevels in een lichtere kleur zijn opgemetseld. Het woongedeelte en het 
bedrijfsgedeelte hebben een langgerekte plattegrond en zijn voorzien van een zadeldak. Het 
bedrijfsgedeelte staat met de nokrichting haaks op het woongedeelte. De voorgevel van het 
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woongedeelte (noordwest) staat een kwart slag van de weg gedraaid. Het dak is gedekt met 
Hollandse pannen. De rechter helft van de gevel is voorzien van een breed drielichtvenster en 
springt vooruit ten opzichte van de linkerhelft. Het linker geveldeel bevat rechts de voordeur en 
links een versmald raam.  
De noordoostelijk gevel bevat op begane grond niveau links een venster met dubbel bovenlicht en 
rechts een dichtgezet venster. Centraal in de top bevindt zich een openslaand venster.  
In de zuidoostelijke gevel bevinden zich op begane grond niveau twee vensters en in de top een 
openslaand venster. Tegen de noordelijke kant van de noordwestgevel van het woongedeelte 
bevindt zich het tussenlid met plat dak, waarachter het bedrijfsgedeelte is gesitueerd. Op de nok 
van het dak staan drie ventilatieschoorstenen. Oorspronkelijke hadden de zijgevels (noordwest en 
zuidoost) een spiegelbeeldige indeling van afwisselend staldeuren en een reeks betonnen drielicht 
stalramen. Tegen de zuidoostelijke zijde is een deeldeur opgenomen. Deze indeling is in de zijgevel 
aan de wegkant (noordwest) behouden gebleven, de indeling van de andere zijgevel is grotendeels 
gewijzigd.  
De kopgevel van het bedrijfsgedeelte aan de wegzijde bevat op begane grond niveau drie betonnen 
drielichtvensters, waarboven een laadluik is gesitueerd. De top van de gevel bestaat uit een 
ventilatierooster. De andere topgevel bevat betonnen stalvensters op begane grond niveau, de top is 
voorzien van een horizontale houten beplanking.  
De metalen draagconstructie van het bedrijfsgedeelte bestaat uit in de dwarsrichting geplaatste 
balken op ronde pilaren.   
 
Cultuurhistorische context 
De uit 1965 daterende boerderij Bloemendalergouw 94 is de enige in het landelijke gebied van 
Amsterdam Noord uit deze periode die nog traditioneel van opzet is en bovendien nog in gebruik is 
als boerderij. Deze boerderij is als type in dit landschap in combinatie met de historische ligging in 
de Blijkmeer-polder direct achter de dijk rond deze polder in een nog steeds open veenweidegebied 
stedenbouwkundig van belang.  
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Dorpstraat 12, Holysloot 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij staat in het waterrijke gebied direct ten noorden van 
Amsterdam. In dit gebied stonden de boerderijen vaak 
geconcentreerd in dorpen en dus op enige afstand van het land, 
wat de exploitatie niet eenvoudig maakte, vooral omdat veel 
percelen in dit waterrijke gebied slechts per boot bereikbaar 
waren. In de laatste eeuwen legden de bewoners zich toe op de 
melkveehouderij. Dorpstraat 12 staat in Holysloot en het is juist 
dit dorp dat, van de verschillende plaatsen die in dit gebied liggen, 
het meest geïsoleerd lag ten opzichte van de afzetmarkt 
Amsterdam. Tot ver in de 18de eeuw was Holysloot slechts per 
voetpad of per boot bereikbaar.  
Het dorp Holysloot bestaat al eeuwen uit één straat, de Dorpstraat. Het lint is omgeven door 
veenweidegebied dat is verkaveld in lange, smalle graspercelen met daartussen veel en relatief 
brede waterlopen waarvan een zeer brede de Holysloter Die is, welk water direct ten noorden van 
het bebouwingslint stroomt. Deze situatie is tot op heden geheel behouden gebleven, waarmee de 
historische landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdindeling volledig afleesbaar is, en 
waarvan Dorpstraat 12 een onderdeel uitmaakt.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij is gebouwd in 1925, brandde bijna geheel af en is in 1927 herbouwd, met behoud van 
de oorspronkelijke voorgevel. Nog steeds functioneert de boerderij als agrarisch bedrijf, met vijftig 
melkkoeien.  
De plattegrond van de boerderij bestaat uit drie delen: een voorhuis waarin de woning is gesitueerd, 
een stalaanbouw, en een zogenaamd ‘hooihuis’ (gesloten hooiberg, ook wel kaakberg genoemd). 
De aanwezigheid van dit laatste onderdeel is de reden dat dit boerderijtype hooihuisboerderij wordt 
genoemd. Het hooihuis is in dit geval groter dan de standaard kaakbergen, en is gebouwd als een 
stolpschuur. 
Het stalgedeelte van deze boerderij was ingericht volgens het Zuid-Hollandse type, waarbij de 
koeien met de kop naar de middengang (de voergang) in twee lange rijen naast elkaar staan. 
De constructieve kern van de stolpschuur bestaat uit een samenstel van vier hoge gebintstijlen, 
gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze ‘vierkant’-constructie rust het 
piramidale dak, dat aan vier zijden naar beneden doorloopt over de zijbeuken. De lage 
buitenwanden hadden voornamelijk een afsluitende functie: het gewicht van het dak rust vrijwel 
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geheel op de gebinten. Dit systeem heeft het grote voordeel dat de fundering tot het uiterste beperkt 
kan blijven; in feite hoeven alleen de zware vierkantstijlen te worden gefundeerd.  
Ook in de stolpschuur stonden koeien opgesteld, hier in de oostelijke en westelijk zijbeuken 
volgens het Friese grupstalprincipe twee aan twee met de koppen naar de buitenmuur. Toen het 
bedrijf groeide, werd de stal in het bedrijfsgedeelte doorgetrokken naar de achtergelegen 
stolpschuur en werd het hooi opgeslagen in het gedeelte boven de koeien en in een vrijstaande 
hooiberg achter de boerderij. Laatstgenoemde hooiberg doet nu dienst als stal voor jongvee; de 
ijzeren roeden zijn ingekort waardoor een laag, vierkant gebouwtje is overgebleven.  
Een deel van de oostelijke zijbeuk diende oorspronkelijk als paardenstal, en is nu de ruimte waar de 
melktank staat. Oogstwagens kon men vanwege het drassige land niet gebruiken en hoge 
deeldeuren waren dan ook niet nodig. Toen vervoer over land wel mogelijk werd, moest er plaats 
voor tractoren zijn. Hiervoor werd de deur aan de achterzijde van de westelijke zijbeuk vergroot tot 
deeldeuren waardoor een tractor naar binnen kon. Tevens is tegen de westelijke gevel van de 
schuur een houten uitbouw geplaatst voor extra ruimte voor landbouwmachines.  
Van de oorspronkelijke indeling van het interieur van het voorhuis is weinig meer over. Achter de 
voormalige deur in de voorgevel was een gang gelegen, welke laatste in stukken is verdeeld en bij 
verschillende ruimtes is getrokken. Het woongedeelte is uitgebreid in het bedrijfsgedeelte met een 
ingebouwde gang en een badkamer.  
Het bedrijfsgedeelte heeft de indeling van Zuid-Hollandse stal behouden en is daarnaast aan de 
westelijke zijde vergroot met een uitbouw. 
  
Architectonische verschijningsvorm 
Deze variant op de hooihuisboerderij is opgebouwd uit een in metselwerk opgetrokken voorhuis en 
stalgedeelte, en een stolpschuur met houten, gepotdekselde wanden, bij de oost- en zuidgevel op 
een hoge metselwerken voet. Het voorhuis staat haaks op het stalgedeelte. Beide zijn voorzien van 
een zadeldak. De gehele boerderij is gedekt met blauwe Hollandse pannen.  
Het voorhuis telt een bouwlaag en een kapverdieping. De voor- en tevens langsgevel (noord) ligt 
evenwijdig aan de straat, en is ingedeeld in vijf traveeën met een symmetrische opbouw. 
Oorspronkelijk bevond zich centraal de voordeur en aan weerszijden twee schuifvensters. De 
voordeur is rond 1970 vervangen door eenzelfde venster. Alle vensteropeningen zijn aan de 
bovenzijde ontlast door een hanekam. De gevel wordt aan weerszijden afgesloten door een 
hoekpilaster en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een gootlijst.  
De beide zijgevels van het voorhuis worden aan de bovenzijde beëindigd door zwaar geprofileerde 
windveren. De zijgevels bevatten ieder twee vensters op de begane grond en een venster op de 
eerste verdieping. Alleen het bovenraam in de oostelijke zijgevel bevat nog het originele 
raamkozijn. De vensters op begane grond niveau zijn deels nieuw ingehakt.  
De huidige voordeur (niet monumentaal) is gesitueerd in de oostelijke gevel van de stalaanbouw, 
direct achter het voorhuis. Deze gevel is vernieuwd en bevat naast de deur vijf licht getoogde 
stalvensters met een ijzeren raamindeling in geometrisch patroon. Tussen elke gevelopening 
bevindt zich een decoratief muuranker.  
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Van de oorspronkelijke westelijke gevel van de stalaanbouw is een klein gedeelte bewaard 
gebleven. Het grootste gedeelte is doorgebroken toen tegen deze zijde een aanbouw werd geplaatst 
(niet monumentaal). 
De westgevel van de stolpschuur bestaat uit gepotdekselde houten delen waarin twee originele 
zestienlichten zitten. De gevel is aan de bovenzijde voorzien van eenvoudig geprofileerde houten 
klossen. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij is van algemeen belang als interessante variant van het hooihuistype die dateert uit  
1927. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm, en de opzet van de gevels 
en detaillering van het woongedeelte.  
De boerderij heeft zijn agrarische functie behouden en is daarmee als zodanig afleesbaar. De 
boerderij is als onderdeel van het monumentale dorpslint van Holysloot van hoge 
stedenbouwkundig waarde .  
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Dorpstraat 33, Holysloot 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij staat in het waterrijke gebied in het noorden van Amsterdam. In dit gebied stonden de 
boerderijen vaak geconcentreerd in dorpen en dus op enige afstand van het land, wat de exploitatie 
niet eenvoudig maakte, vooral ook omdat veel percelen in dit waterrijke gebied slechts per boot 
bereikbaar waren.  
In de laatste eeuwen legden de bewoners zich toe op de melkveehouderij. Dorpstraat 41 ligt midden 
in de dorpskern van Holysloot en het is juist dit dorp dat van de verschillende plaatsen die in dit 
gebied liggen ,het meest geïsoleerd lag ten opzichte van de afzetmarkt, Amsterdam. Tot ver in de 
18de eeuw was Holysloot slechts per voetpad of per boot bereikbaar.  
De boerderij bevindt zich in de kern van Holysloot en maakt deel uit van het bebouwingslint aan de 
Dorpstraat. De bijbehorende weidegronden lagen niet bij de boerderij, maar in de natte 
weidegebieden die alleen over water bereikt konden worden. Dorpstraat 33 was dus een 
vaarboerderij, zoals vrijwel alle boerderijen in Holysloot. Het transport van vee en hooi verliep 
over het fijnmazige net van vaarten en poldersloten. Hiertoe bevond zich op het achtererf een 
vlonder aan het water. De oude nederzetting Holysloot verloor in de loop der eeuwen veel van zijn 
oorspronkelijke bebouwing. Allereerst was dit het gevolg van het verlies van de agrarische functie 
in het laatste kwart van de 20ste  eeuw. Maar ook de watersnood die in 1825 het gebied teisterde 
bracht de boerderijen grote schade toe. Aan het begin van de 21ste eeuw telt Holysloot nog maar 
twee landbouwbedrijven, tegen een tachtigtal nog enige decennia daarvoor.  
 
De dorpskern van Holysloot bestaat al eeuwen uit één straat, de Dorpstraat. Het lint is omgeven 
door veenweidegebied dat is verkaveld in lange, smalle graspercelen met daartussen veel en relatief 
brede waterlopen waarvan een zeer brede de Holysloter Die is, welk water direct ten noorden van 
het historische bebouwingslint stroomt. Deze situatie is tot op heden geheel behouden gebleven, 
waarmee de landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdindeling volledig afleesbaar is, en 
waarvan Dorpstraat 33, gelegen aan de Dorpstraat en tevens (aan de achterzijde) aan de Holysloter 
Die een onderdeel uitmaakt.  
Op het erf staat direct achter de boerderij twee bakstenen schuren. Erfbeplanting als een sier- of 
moestuin of boomgaard is niet (meer) aanwezig.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die eeuw vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De eigenaren 
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van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die 
boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Dorpstraat 33 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte plattegrond 
en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een vierkant 
bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op 
deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak 
vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. Zo behoefden 
alleen de vier gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het 
midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen 
zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de deel, de stallen 
en de werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de traditionele stolpboerderijen in dit gebied is de Friese grupstal. In 
deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten 
schotten opgesteld. 
Dorpstraat 33 dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De boerderij is sinds de jaren zestig van 
de 20ste eeuw geen agrarisch bedrijf meer en is in die tijd verbouwd tot woning. Bij deze 
verbouwing is van het interieur alleen de draagconstructie bewaard gebleven. Ook het exterieur 
heeft veranderingen ondergaan. Opvallend daarbij is dat tegen de gevels van het oorspronkelijke 
woongedeelte, de voorgevel (zuid) en het voorste deel van de oostgevel (oost), een gehele houten 
wand van horizontale delen is opgeklampt.  
Achter de boerderij zijn op het erf een eenvoudige bakstenen koeienstal met lessenaarsdak en een 
eenvoudige en geheel verbouwde stal voor jongvee aanwezig.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij op een vierkante plattegrond, is opgetrokken in rode baksteen. Rondom rust de 
goot op eenvoudige gootklossen. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. In het zuidelijke 
dakvlak staat als gebruikelijk voor een stolpboerderij een schoorsteen op de grens tussen het 
voormalige woongedeelte en de dito tasruimte. 
De voorgevel (zuid) is rond de jaren zestig vernieuwd waarbij een wand van horizontale delen op 
het metselwerk is bevestigd. Links van het midden bevindt zich de voormalige voordeur met links 
daarvan een enkel schuifvenster en rechts daarvan twee dubbele zesruits schuifvensters.  
De oostgevel is links voorzien van eenzelfde houten opgeklampte wand als de voorgevel met 
meteen rechts daarvan een deur. Rechts van het midden is een groot openslaand venster nieuw 
ingehakt (niet monumentaal). Aan weerszijden van dit venster bevindt zich een licht getoogd, 
origineel stalvenster. Geheel rechts in de gevel bevindt zich een oorspronkelijke staldeur.  
De vier stalramen in de achtergevel (noord) zijn origineel. Links van het midden bevinden zich 
grote nieuwe openslaande deuren.  
In de westgevel bevinden zich drie vierkante stalvensters.  
In de huidige situatie is de oorspronkelijke indeling van het interieur nauwelijks nog waarneem-
baar. De draagconstructie bestaande uit de vier gebintstijlen gekoppeld door dekbalken en schoren 
zijn nog gedeeltelijk in het zicht gebleven. Alleen uit het exterieur is de oorspronkelijke indeling 
van woning en stalruimtes te herleiden: het woongedeelte strekte zich uit achter de gehele 
voorgevel.  
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Dorpstraat 33 is een voorbeeld van het voor dit gebied zo kenmerkende stolptype uit 
de tweede helft van de 19de eeuw. Van architectuurhistorische waarde is vooral de hoofdvorm en de 
draagconstructie. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in het centrum van de 
historisch goed bewaard gebleven dorpskern van Holysloot. Het perceel grenst aan de Holysloter 
Die waardoor het nog goed afleesbaar is dat Dorpstraat 33 oorspronkelijk een vaarboerderij was.  
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Dorpstraat 41, Holysloot 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij staat in het waterrijke gebied in het noorden van  Amsterdam. In dit gebied stonden de 
boerderijen vaak geconcentreerd in dorpen en dus op enige afstand van het land, wat de exploitatie 
niet eenvoudig maakte, vooral ook omdat veel percelen in dit waterrijke gebied slechts per boot 
bereikbaar waren.  
In de laatste eeuwen legden de bewoners zich toe op de melkveehouderij. Dorpstraat 41 ligt midden 
in de dorpskern van Holysloot en het is juist dit dorp dat, van de verschillende plaatsen die in dit 
gebied liggen, het meest geïsoleerd lag ten opzichte van de afzetmarkt, Amsterdam. Tot ver in de 
18de eeuw was Holysloot slechts per voetpad of per boot bereikbaar.  
De boerderij bevindt zich in de kern van Holysloot en maakt deel uit van het bebouwingslint aan de 
Dorpstraat. De bijbehorende weidegronden lagen niet bij de boerderij, maar in de natte 
weidegebieden die alleen over water bereikt konden worden. Dorpstraat 41 was dus een 
vaarboerderij, zoals vrijwel alle boerderijen in Holysloot. Het transport van vee en hooi verliep 
over het fijnmazige net van vaarten en poldersloten. Hiertoe bevond zich op het achtererf een 
vlonder aan het water. De oude nederzetting Holysloot verloor in de loop der eeuwen veel van zijn 
oorspronkelijke bebouwing. Allereerst was dit het gevolg van het verlies van de agrarische functie 
in het laatste kwart van de 20ste  eeuw. Maar ook de watersnood die in 1825 het gebied teisterde 
bracht de boerderijen grote schade toe. Aan het begin van de 21ste eeuw telt Holysloot nog maar 
twee landbouwbedrijven, tegen een tachtigtal nog enige decennia daarvoor.  
Het lint is omgeven door veenweidegebied dat is verkaveld in lange, smalle graspercelen met 
daartussen veel en relatief brede waterlopen waarvan een zeer brede de Holysloter Die is, welk 
water direct ten noorden van het historische bebouwingslint stroomt. De voormalige boerderij staat 
met de noklijn haaks op de straat. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De plattegrond van de boerderij bestaat uit drie delen: een voorhuis waarin de woning is gesitueerd,  
de stalaanbouw en het zogenaamde ‘hooihuis’ (gesloten hooiberg, ook wel kaakberg genoemd). De 
aanwezigheid van dit laatste onderdeel is de reden dat dit boerderijtype hooihuisboerderij wordt 
genoemd. In dit gebied treffen we bij de traditionele boerderijen overwegend de Friese grupstal 
aan, waarbij de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten 
staan opgesteld. De boerderij was een zogenaamde vaarboerderij waarbij het land van de boerderij 
verderop lag en deze afstand over water met de boot overbrugd werd.  
De constructieve kern van de kaakberg bestaat uit een samenstel van vier hoge gebintstijlen, 
gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze ‘vierkant’-constructie rust het pirami-
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dale dak, dat aan vier zijden naar beneden doorloopt over de zijbeuken. De buitenwanden hadden 
voornamelijk een afsluitende functie: het gewicht van het dak rust vrijwel geheel op de gebinten. 
Dit systeem heeft het grote voordeel dat de fundering tot het uiterste beperkt kan blijven; in feite 
hoeven alleen de zware vierkantstijlen te worden gefundeerd.  
Het voorhuis en de stalaanbouw dateren uit de 19de eeuw. De kaakberg is later aangebouwd en is 
rond 1925 opgetrokken. Daarnaast hebben meerdere wijzigingen plaatsgevonden, zoals het 
verhogen van de metselwerken voet van de stalaanbouw. In 1965 is de voorgevel vervangen. De 
boerderij heeft de agrarische functie verloren en heeft nu geheel een woonfunctie. De stalaanbouw 
en de kaakberg zijn tot woning verbouwd, waarbij de voormalige stalindeling herkenbaar is 
gebleven en waarbij in de kaakberg verdiepingen zijn gebouwd. In 1987 zijn de wanden van de 
kaakberg geheel vernieuwd waarbij nieuwe venster- en deuropeningen zijn gecreëerd.  Ook de 
houten wanden van de stalaanbouw zijn vernieuwd. Tevens is het interieur van het voorhuis 
verbouwd.   
 
Architectonische verschijningsvorm 
De hooihuisboerderij is opgebouwd uit een voorhuis, stalaanbouw en kaakberg. Het voorhuis en de 
stalaanbouw zijn voorzien van een zadeldak en de kaakberg van een tentdak. De boerderij is geheel 
gedekt met rode Hollandse pannnen. Het voorhuis telt een bouwlaag en een kapverdieping en heeft 
houten gevels. De voorgevel (zuid) ligt evenwijdig aan de straat, en bestaat op begane grondniveau 
uit horizontale houten delen waarin asymmetrisch drie T-vensters zijn opgenomen. De gevel 
bestaat op zolderniveau uit verticale houten delen met centraal een tweelichtvenster. Bovenaan 
wordt de gevel beëindigd door een eenvoudige gootlijst en in de top een makelaar.  
De voordeur bevindt zich geheel rechts in de westgevel van het voorhuis. Deze gevel is verder 
blind en opgebouwd uit horizontale houten delen. De oostgevel van het voorhuis is geheel blind 
uitgevoerd en bestaat uit horizontale houten delen 
De gevels van de stalaanbouw zijn opgebouwd uit houten horizontale delen op een metselwerken 
voet. In de westelijke gevel van de stalaanbouw zijn de stalvensters verdwenen waarvoor grotere 
vensters in de plaats zijn gekomen (niet monumentaal).  
In de gepotdekselde wanden op gemetselde voet van de kaakberg zijn nieuwe vensters en een 
nieuwe deuropening gecreëerd. Aan de bovenzijde zijn houten geprofileerde gootklossen 
opgenomen.  
De draagconstructie van de stalaanbouw bestaat uit jukken die de dekbalken dragen. Het interieur 
van het bedrijfsgedeelte is nog grotendeels intact, met in de rechterhelft de deel en in de linker helft 
de stallen.  
De kaakberg is opgebouwd uit een vierkant bestaande uit vier stijlen die bovenaan met elkaar 
verbonden zijn door dekbalken. Deze verbinding is verstevigd met schoren. De wanden zijn 
opgebouwd uit een gemetselde voet waarboven gepotdekselde wanden die de kaakberg rondom 
afsluiten.   
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Cultuurhistorische context 
De boerderij Dorpstraat 41 is een goed voorbeeld van een hooihuisboerderij uit de 19de eeuw. 
Van architectuurhistorische waarde is vooral de hoofdvorm waarbij de oorspronkelijke indeling 
van de hooihuisboerderij zowel wat betreft het exterieur als het interieur herkenbaar zijn gebleven. 
De draagconstructie van de boerderij is origineel en daarmee waardevol.  
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de historische 
dorpskern van Holysloot dat tot op heden geheel de historische hoofdstructuur behouden heeft 
en waarvan Dorpstraat 42 onderdeel van uitmaakt. Het perceel grenst aan de Holysloter Die 
waardoor het tevens nog volledig afleesbaar is dat Dorpstraat 41 oorspronkelijk een de 
vaarboerderij was.  
Dit eertijds algemeen voorkomend type boerderij wordt zeker in combinatie met de ligging in de 
oorspronkelijk intacte historische dorpskern steeds zeldzamer, waarmee de boerderij tevens uit 
cultuurhistorisch oogpunt van belang is.   
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Dorpstraat 45, Holysloot 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Dorpstraat 45 ligt op een smal erf 
tussen de Dorpstraat en het water van de Holysloter Die. De 
boerderij bevindt zich in de kern van Holysloot en maakt deel 
uit van het bebouwingslint aan de Dorpstraat. De 
bijbehorende weidegronden lagen niet bij de boerderij, maar 
in de natte weidegebieden die alleen over water bereikt 
konden worden. Dorpstraat 45 was dus een vaarboerderij, 
zoals vrijwel alle boerderijen in Holysloot. 
Het transport van vee en hooi verliep over het fijnmazige net van vaarten en poldersloten. Hiertoe 
bevond zich op het achtererf een vlonder aan het water. De oude nederzetting Holysloot verloor in 
de loop der eeuwen veel van zijn oorspronkelijke bebouwing. Allereerst was dit het gevolg van het 
verlies van de agrarische functie in het laatste kwart van de 20ste  eeuw. Maar ook de watersnood 
die in 1825 het gebied teisterde bracht de boerderijen grote schade toe. Aan het begin van de 21ste 
eeuw telt Holysloot nog maar twee landbouwbedrijven, tegen een tachtigtal nog enige decennia 
daarvoor.  
De indeling van het erf beperkt zich tot een pad langs de oostelijke perceelsgrens over de gehele 
diepte van het kavel en de boerderij zelf, die bestaat uit drie losse opstallen achter elkaar: het 
woonhuis op korte afstand van de weg, in het verlengde daarvan de stal en op enige afstand van de 
stal de hooiberg. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Dorpstraat 45 is een vaarboerderij van bescheiden omvang bestaande uit drie afzonderlijke opstal-
len: woonhuis, stal en hooiberg. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 
19de eeuw. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de melkveehouderij. Vanwege de 
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nabijgelegen afzetmarkt, waren deze boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een melk-
kelder. De stal heeft een éénbeukige opzet, waarbij de uiteinden van de zolderbalken zijn opgelegd 
in de buitenmuur. De hooiberg achter de boerderij was open of met geteerde planken 
afgetimmerd.In het geval van Dorpstraat 45 gaat het om een boerderij van zeer eenvoudige opzet 
en constructie.  
Het woonhuis dateert uit omstreeks 1920 en heeft het karakter van een dorpswoonhuis. De stal 
werd kort na 1945 herbouwd, waarbij de koeien in dwarsrichting werden opgesteld, in twee rijen 
van vijf met de koppen naar de muur. In 1968 werd de stal verlengd met nogmaals vijf koestanden 
dwars op de lengterichting. In 1978 werd de stalindeling een kwartslag gedraaid, zodat de koeien 
op één lange regel kwamen te staan, met de kop naar de lange noordwestelijke gevel. De hooiberg 
zal in huidige vorm mogelijk tegelijk met de staluitbreiding tot stand zijn gekomen. 
De boerderij heeft in de jaren-90 van de 20ste eeuw zijn agrarische functie verloren. 
 
Onder het eigendom van de boerderij valt ook een perceel verderop in het lint naast (het eveneens  
gemeentelijk monumentwaardige pand) Dorpstraat 41 waar het perceel oorspronkelijk toe 
behoorde. Op dit langgerekte kavel tussen de Dorpstraat en de Holysloter Die bevinden zich een 
naoorlogse stenen koestal en een zeskantige hooiberg met drie betonnen roeden. De bakstenen stal 
(halfsteens verband op betonnen vloer) is een grupstal onder zadeldak, voorzien van betonnen 
stalramen en een dubbele inrijdeur in de naar het water gekeerde topgevel. De korte gevels zijn 
voorzien van een houten topbeschot met laadluiken naar de hooizolder. Deze stal is niet 
monumentwaardig. 
 
Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij bestaat uit drie vrijstaande, achter elkaar geplaatste opstallen: het woonhuis, de 
koestal en de hooiberg. Het woonhuis is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in overwegend 
kalkzandsteen en bestaat uit één bouwlaag en kapverdieping die met rode Oudhollandse pannen is 
gedekt. Het metselwerk is in halfsteens verband uitgevoerd en is op twee hoogten verstevigd met 
ijzeren rozetankers. Het zadeldak wordt aan de achterzijde met een dakschild beëindigd. Aan 
achterzijde bevindt zich een aangekapte, naoorlogse aanbouw in baksteen onder een flauw hellend 
lessenaarsdak met golfplaten. Een gemetselde schoorsteen staat aan de achterzijde op de nok. 
De naar de weg gekeerde voorgevel (zuidwest) bevat onder boogstrekken twee schuifvensters van 
het woonvertrek en links daarvan een klein, later ingebracht venster. De topgevel heeft een 
verticaal beschot dat met boeiborden is afgezet en is voorzien van een zolderraam. 
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De beide zijgevels (noordwest en zuidoost) bevatten elk slechts twee kleine vensters van verschil-
lende formaten die in verschillende perioden zijn aangebracht. 
Tegen de oorspronkelijke achtergevel (noordoost) staat de latere aanbouw op een betonnen 
funderingsplaat. Deze aanbouw bevat een bijkeuken en de toegang tot het huis. 
 
De lage stal op rechthoekige betonnen fundering bestaat uit een bakstenen voet in staand verband 
met daarop een houten gebint van elf vakken en een flauw hellend zadeldak. De wanden hebben 
een beschot van rabatdelen aan de buitenzijde en een verticale beplanking binnen. De gebint-
constructie bestaat uit stijlen en daarmee halfhouts verbonden liggers die met schoren zijn ver-
stevigd. De verbindingen zijn gespijkerd. Op de balklaag is een zoldervloer aangebracht voor 
(hooi)opslag. De stal is vanaf de oprit ontsloten via twee deuren in de zuidoostelijke gevel. De 
plaatsing van de deuren en details aan de gebinten geven aan dat de stal in twee fasen tot stand is 
gekomen. De stal ontvangt licht via liggende houten stalramen in de lange gevels. In de betonnen 
stalvloer zijn de verdiepte mestgoot (de grup) en de iets verhoogde koestand langs de lange 
noordwestelijke wand nog aanwezig. Het flauw hellende dak is gedekt met golfplaten. 
 
De open hooiberg bestaat uit vier houten roeden en een door golfplaten gedekt zadeldak dat via 
lieren opgevijzeld kan worden. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Dorpstraat 45 is van algemeen belang als een goed voorbeeld van een 
eenvoudige en kleinschalige hooihuisboerderij ten noorden van het IJ, die in de kern dateert uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde is de voor het 
gebied karakteristieke opzet van stenen woonhuis, lage, éénbeukige stal en vierroedenberg, in dit 
geval los van elkaar. De boerderij is tevens een van de weinige nog herkenbare boerderijen in het 
gesloten bebouwingslint van Holysloot. Van stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde is de 
ligging op het smalle kavel tussen de Dorpstraat en de Holysloter Die, waarbij de oude verkave-
ling van het gebied en de oorspronkelijke functie als vaarboerderij afleesbaar zijn gebleven. 
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Dorpstraat 54, Holysloot 
 

 
De voormalige boerderij Dorpstraat 54 te Holysloot werd in de eerste selectie van potentiële 
waardevolle boerderijen opgenomen. Bij nadere inspectie bleek het volgende: 
- De plek van de voormalige boerderij Dorpstraat 54 in de kern van het oude dorpslint is een 

oude huisplaats. 
- Huis, stallen en hooibergen zijn alle te dateren uit omstreeks 1960. Van een oudere inwendige 

constructie, bouwmassa of historische materialen bleef niets bewaard. 
- Het uiterlijk betreft een (niet geheel getrouwe) reconstructie van het beeld van een eerdere 

boerderij en de bekleding van het huis met traditionele materialen en kleuren: groen houten 
beschot en rode dakpannen. 

 
De cultuurhistorische waarde van Dorpstraat 54 is derhalve gering te noemen. Geadviseerd word 
het object niet voor bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Dorpstraat 82, Holysloot 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Dorpstraat 82 is de meest oostelijke bebouwing van Holysloot. Door de vrije ligging 
maakt de boerderij eigenlijk geen onderdeel meer uit van het aaneengesloten dorpslint. De plek van 
de boerderij en het formaat van het gebouw geven aan dat het om een relatief jong erf gaat. In 
afwijking op het merendeel van de boerderijen in Holysloot was dit bovendien geen vaarboerderij; 
vrijwel al het land lag aan één stuk bij het huis. 
Het erf wordt vanuit het noorden via de Dorpstraat ontsloten. Aan de weg en aan de noordzijde 
heeft de huisplaats nog een grenssloot. Enkele opstallen, zoals een open kapschuur ten zuiden van 
de boerderij, mest- en voedersilo’s en ten oosten een zomerstal plus het restant van een stenen 
schuur (mogelijk de voormalige zomerstal) vallen buiten de monumentwaardigheid.  
De historische erfindeling is niet meer aanwezig. Van de oorspronkelijke boomsingel van iepen 
rond de boerderij zijn nog slechts enkele op de noordwestelijke terreinhoek bewaard. Direct 
rondom de boerderij staan nog enkele knotbomen. In de late jaren-90 van de 20ste eeuw zijn tijdens 
een storm circa 60 iepen in één keer omgewaaid. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Dorpstraat 82 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte plattegrond 
en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een 
vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote pyramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De tasruimte voor de 
oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere 
zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een 
kelder, de deel, de stallen en de werkruimten. Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit 
gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan 
twee tussen houten schotten opgesteld. De mest werd opgevangen in de verdiepte goot of grup 
achter de koestanden. Het pad achter de koeien was dus zowel voer- als kruigang. 
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Dorpstraat 82 dateert uit het begin van de 20ste eeuw. De boerderij heeft geen melkkelder. 
Bovendien gaat het om een stolpboerderij met een bijzondere vorm, enerzijds door de 
oorspronkelijke opzet en anderzijds door de latere aanpassingen. In oorsprong kreeg de stolp in 
plaats van het vierkant of het dubbele vierkant een driedubbel vierkant, dwz. met vier gebinten 
naast elkaar. Dit leverde een ongewoon grote opslagcapaciteit voor hooi binnen de boerderij op, 
hetgeen duidt op een grote veestapel. Door het lange vierkantsgebint heeft het gebouw een lange 
nok. Vervolgens werd de boerderij nog eens verlengd zodat een asymmetrische kap ontstond. Het 
woongedeelte werd gesitueerd aan de lange gevel aan de weg. De voordeur lag aanvankelijk niet 
voor de woning maar functioneerde als staldeur: het woongedeelte was aanvankelijk dus alleen 
toegankelijk via de stal. De lange regel (‘laag’) van de koestal bevond zich achter de korte 
noordgevel. De dars liep langs de gehele korte zuidgevel. De korte laag lag op het oosten, waar 
zich een fornuis bevond en in de zomer gekookt werd. 
Deze boerderij behoort tot de twee laatste boerderijen met nog een agrarische bestemming in 
Holysloot. Tot in de jaren-‘70 van de 20ste eeuw waren dat er nog ongeveer 80. Op de boerderij 
woont inmiddels de vierde generatie boeren: de bouwheer Pronk en drie generaties Valk (Hendrik, 
Klaas, en Arie).  
 
 
 

    

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

65



Amsterdam Noord Monumentale boerderijen Amsterdam
 

 
 
Architectonische verschijningsvorm 
Het complex bestaat uit de stolpboerderij en een kleine houten schuur. 
De stolpboerderij met aanzienlijke afmetingen is in baksteen opgetrokken op vrijwel rechthoekige 
plattegrond, met een iets terugliggend gedeelte ter plaatse van de voormalige deeldeuren. De 
onregelmatige indeling van de bakstenen gevels is het gevolg van wijzigingen uit minimaal vier 
fasen en enkele ondergeschikte ingrepen. De oorspronkelijke gevels zijn in halfsteens verband 
gemetseld. De noordoostelijke gebouwhoek is in de jaren-1950 nieuw opgemetseld in Noors 
verband. Bij de herindeling van de stal in de late jaren-1970 zijn de deeldeuren op het zuidoosten 
vervangen door een dichte muur in harde lichtrode baksteen en zijn op het zuiden nieuwe hoge 
inrijdeuren ingebracht. Ook werd de deur naar de deel in de voorgevel met (een andere) lichtrode 
baksteen dichtgezet. Omstreeks 1990 is de westelijke voorgevel vervangen ter plaatse van het 
woongedeelte. Ook de stalramen weerspiegelen deze ontwikkelingen. De oorspronkelijke halfronde 
en (in de voorgevel getoogde) ijzeren stalramen zijn in de jaren-1950 ongeveer voor de helft om-
en-om vervangen door betonnen stalramen met ventilatiesleuf. Bij de latere wijzigingen zijn nog 
enkele afwijkende betonnen stalramen aangebracht. Het vernieuwen van het woongedeelte ging 
gepaard met het plaatsen van nieuwe kozijnen, zij het van dezelfde afmetingen en op dezelfde 
plaats. 
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De boerderij heeft een groot schilddak met opvallend lange nok met doorgestoken makelaars op de 
hoeken en een verlengd dakschild op het zuiden. Het dak heeft een dekking van overwegend rode 
Oudhollandse pannen met een rieten onderdek. De grote dakkapel voor slaapvertrekken is niet-
oorspronkelijk.  
De voorgevel (west) bestaat uit drie delen: een voordeur en keukenvenster, vijf vensters (in paren 
gekoppeld) voor de dubbele woonkamer en een slaapkamer, en het bedrijfsgedeelte met ramen en 
een dichtgemetselde deuropening van de deel.  
De noordelijke zijgevel bevat een later ingebracht keukenraam en alternerend ijzeren en betonnen 
stalramen. 
Centraal in de zuidelijke zijgevel zijn tussen de stalramen de hoger uitgebouwde nieuwe inrij-
deuren aangebracht. Tevens bevindt er zich een mestdeur in het verlengde van de grup in de stal. 
De achtergevel (oost) bestaat uit het enigszins terugliggend muurvlak van de voormalige 
deeldeuren, een staldeur en alternerend ijzeren en betonnen stalramen. 
De inwendige indeling correspondeert niet meer met de grenenhouten vierkantsgebinten, die de 
hoofdconstructie van het gebouw vormen. Deze bestaat uit acht geschoorde en halfhouts met nagels 
verbonden stijlen op poeren, die per paar gekoppeld zijn door een (niet-overstekende) dekbalk en in 
de lengte verbonden zijn door een opgelegde gebintplaat. De hoekgebinten zijn dubbel geschoord. 
De schoren van de tussengebinten zijn met schaaldelen afgeschot om daarmee verschillende 
hooivakken te creëren. 
De stalindeling is die van een Hollandse grupstal met voerdeel, waarbij de koeien in de twee lange 
buitenstijlruimten staan en het middelste hooivak de deel is geworden. Voor de opslag van het hooi 
werd boven vrijwel de gehele stal een zoldervloer aangebracht. Daarbij zijn enkele tussenstijlen op 
vloerniveau afgezaagd en door een stalen draagconstructie opgevangen. 
Het grootste deel van de westelijke buitenstijlruimte wordt in beslag genomen door het 
woongedeelte, dat door een gemetselde, geheel blinde muur van de stal is afgescheiden en via de 
bijkeuken ontsloten is. Dit deel bestaat uit een keuken, woonkamer (twee ruimten samengevoegd; 
eertijds voorzien van een schouw) en een slaapkamer. 
Vlak achter de boerderij staat evenwijdig daaraan een kleine houten schuur op rechthoekige 
plattegrond met gepotdekselde geteerde wanden en een zadeldak gedekt met rode Oudhollandse 
pannen. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Dorpstraat 82 te Holysloot is van algemeen belang als een bijzonder voorbeeld van 
een grote stolpboerderij met schuur ten noorden van het IJ uit omstreeks 1910, de laatste 
ontwikkelingsfase van dit type. Van architectuurhistorische waarde is met name het ‘driedubbele’ 
vierkantsgebint met de aan één zijde verlengde kap. Van cultuurhistorische waarde is de weinig 
gangbare omvang van de boerderij en de gewijzigde stal, waarbij de traditionele gecentreerde 
stolpindeling werd vervangen door een langgerekte Hollandse stalindeling. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging in het open buiten-
gebied ten oosten van het dorpslint van Holysloot. 
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Poppendammergouw 28, Holysloot 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij Poppendammergouw 28 ligt midden in het land met de voorgevel naar de Holysloter Die 
gekeerd. De boerderij bevindt zich aan het oude voetpad dat Holysloot via een voetveer over de 
Die met Broek in Waterland verbindt. Ooit moet Poppendam een buurtschap zijn geweest, maar 
daar was in de 19de eeuw al niets meer van te zien. 
Het erf wordt ontsloten via een oprit vanaf de Poppendammergouw naar het achtererf. De oude 
boerderij en stal worden omgeven door een aantal niet-monumentwaardige opstallen waaronder 
enkele nissenhutten, die alle buiten de bescherming vallen. 
Het erf is gedeeltelijk omzoomd door beplanting. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Poppendammergouw 28 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De tasruimte voor de 
oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere 
zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een 
kelder, de deel, de stallen en de werkruimten. Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit 
gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan 
twee tussen houten schotten opgesteld. De mest werd opgevangen in de verdiepte goot of grup 
achter de koestanden. Het pad achter de koeien was dus zowel voer- als kruigang. 
Poppendammergouw 28 dateert in de kern waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw en 
werd omstreeks het midden van de 20ste eeuw gewijzigd (met name de voorgevel) en uitgebreid 
met een stenen stal.  
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Architectonische verschijningsvorm 
Het complex omvat behalve de stolpboerderij een stenen stal en een hooiberg. 
De stolpboerderij is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in baksteen en heeft een hoog 
opgaand schilddak gedekt met overwegend gesmoorde Oudhollandse pannen. Rondom is een 
bakgoot op klossen aangebracht. Op het voorste dakschild (zuidoost) staat een gemetselde 
schoorsteen. 
De huidige voorgevel is de lange zuidoostelijke gevel; mogelijk lag deze oorspronkelijk aan een 
andere zijde. In de 20ste eeuw werd deze gevel in ieder geval gewijzigd. Daarbij werd een 
middenpartij aangebracht met een voordeur en een verdiepingskamer, die in het vlak van de gevel 
is opgemetseld onder zadeldak met drieruitsvenster en tuitgevel. Links in de gevel bevinden zich de 
deeldeuren die onder de goothoogte blijven. 
 
Ten noordoosten van de boerderij staat een stenen stal. Deze is opgetrokken op rechthoekige 
plattegrond met een pannengedekt zadeldak tussen tuitgevels. Op de noordelijke nokhoek staat een 
schoorsteen. De gevels bevatten ijzeren stalramen.  
 
Ten zuidwesten van de boerderij, nabij de deel, staat een ijzeren vierroeden hooiberg. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Poppendammergouw 28 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
stolpboerderij met stenen stal en hooiberg ten noorden van het IJ die dateert uit de 19de eeuw met 
20ste-eeuwse aanpassingen. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm en de 
opzet van de voorgevel. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging 
midden in de weilanden aan het voetpad tussen Holysloot en Broek in Waterland. 
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N.B. 
1. Poppendammergouw 28 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen 

opgenomen vanwege het silhouet op afstand. De boerderij kon ook bij nadere inspectie niet van 
nabij worden bekeken. Het volgende is daarbij op te merken: 
- op het erf staat een groot aantal niet-monumentale opstallen; 
- de ouderdom en fasering van de boerderij is moeilijk te schatten; 
- de gaafheid van de gevels en het interieur is onbekend. 
Onzeker is dus of de geconstateerde waarden op afstand blijken te kloppen. Geadviseerd word 
hierover vanuit het gemeentelijk monumentenbeleid nader de gedachten te bepalen. 

2. Dit object werd op afstand bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan het erf en 
het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stal. 
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Achtergouwtje 6-7, Zunderdorp 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Achtergouwtje 6-7 ligt aan de zuidelijke rand van Zunderdorp. Het dorp, 
dat nooit een dichte bebouwing heeft gekend zoals in Ransdorp en Holysloot, wordt met zijn 
aanliggende gronden omsloten door de voormalige waterlandse meren: de Buiksloter-, Broeker- en 
Belmermeer. Het pand, bestaande uit woning en schuur, bepaalt mede het zuidelijk dorpssilhouet, 
dat zich kenmerkt door de afwisseling van huizen met de kap evenwijdig of haaks op de rooilijn en 
de afwisseling van lagere huizen met hogere huizen en schuren daartussen. Achtergouwtje 6-7 ligt 
met de noklijn evenwijdig aan de weg. Ten noorden van de kernbebouwing rond de kerk heeft 
Zunderdorp zijn kenmerkende T-vormige uitloper met een bebouwingslint van grotere 
stolpboerderijen aan het Nopeind. 
Het erf is aan de weg afgescheiden door middel van een ijzeren spijlenhek en is links en rechts, ter 
hoogte van respectievelijk de voordeuren en de deeldeur van de stal, ontsloten. Voor de voorgevel 
staan twee leilinden. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Karakteristiek is de combinatie van een los houten huis zoals algemeen in de Waterlandse dorpen 
voorkomt en een tweezijdig aangekapte stolpschuur daarnaast. Al in de 17de eeuw moet een 
dergelijke opzet zijn voorgekomen. Een mooi voorbeeld is een tekening van C. Schoon die een 
vergelijkbare situatie weergaf aan de noordwestkant van het dorp. 
Het huis dateert in huidige vorm uit omstreeks 1900 en betreft een dubbel woonhuis (de 
schoorsteen bevatte aanvankelijk twee rookkanalen). De stolpschuur is mogelijk in dezelfde 
periode ontstaan. Stolpschuren bestonden uit een vierkantsgebint van vier stijlen, in twee richtingen 
gekoppeld door een geschoorde dekbalk, resp. een geschoorde gebintplaat. Tegen dit vierkant met 
daarbinnen de hooitas konden aan één, twee of drie zijden buitenstijlruimten worden aangekapt, 
zodat het uiterlijk van een (onvolledige) stolp ontstond. Deze aankappingen werden gebruikt als 
stal, als wagenschuur en berging. Er werd echter niet gewoond. Stolpschuren kwamen voor in 
combinatie met een losstaande woning, een langhuisboerderij of een stolpboerderij. In het geval 
van het Achtergouwtje hoort de schuur bij een dubbel houten woonhuis in een dorpslint. De schuur 
is aan twee zijden aangekapt waarbij de buitenstijlruimte in tweede instantie met het woonhuis 
werd verbonden. Dit tussenlid is voor de bescherming van ondergeschikt belang.  
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Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit een dubbel woonhuis en een stolpschuur. 
Het lichtgeschilderde dubbele woonhuis is op rechthoekige plattegrond met gemetselde voeting 
opgetrokken over één bouwlaag met wanden van rabatwerk en een zadeldak met puntgevels die 
zijn afgetimmerd met verticaal beschot. Het dak is bedekt met rode Oudhollandse pannen en 
voorzien van bakgoten op geprofileerde klossen. De puntgevels zijn afgezet met windveren en een 
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geschubde makelaar. Midden op de nok, op de scheidingswand tussen de twee woningen, staat een 
gemetselde schoorsteen. Mogelijk bevindt zich tussen de woningen een geheel gemetselde brand-
muur. 
De symmetrische voorgevel (zuidwest) laat twee gespiegelde woningen zien met een deur op de 
hoek en twee vensters voor de woonkamer die zich oorspronkelijk over de volledige diepte van het 
huis uitstrekte. Het vloerniveau ligt enkele stoeptreden boven het maaiveld. De schuiframen hebben 
bovenlichten met glas in lood. De beide puntgevels bevatten een klapraam. 
 
De gepotdekselde en geteerde stolpschuur bestaat uit een kern op vierhoekig grondvlak met tentdak 
voorzien van rode Oudhollandse pannen en bakgoot op klossen. Op het noordwesten en 
noordoosten zijn de dakschilden naar buiten verlengd, zodat in de aankapping vanaf de straat 
ruimte was voor de deel opzij en in het gedeelte aan de achterzijde voor een koestal. De naar de 
straat gerichte deel is voorzien van hoge inrijdeuren. De noordoostelijke buitenwand van de stal 
werd in tweede instantie versteend en de stalruimte werd onder een flauw hellend lessenaarsdak 
verder doorgetrokken tot achter de woning. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Achtergouwtje 6-7 is van algemeen belang als een zeldzaam geworden 
voorbeeld van een boerderij bestaande uit dubbel woonhuis en stolpschuur; dit geldt niet alleen 
voor de kern van Zunderdorp maar voor Amsterdam en omgeving. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm en detaillering van het houten woonhuis en de vorm, 
materiaalgebruik en constructie van de stolpschuur. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde 
vanwege de beeldbepalende ligging aan de zuidelijke rand van Zunderdorp als onderdeel van het 
dorpssilhouet. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stolpschuur. 
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Nieuwe Gouw 35 
 

 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij Nieuwe Gouw 35 ligt midden in het land, in de Poppendammerweeren, met de voorgevel 
naar de Nieuwe Gouw gekeerd. De boerderij bevindt zich aan de weg die Zunderdorp met 
Ransdorp verbindt. Ooit moet Poppendam een buurtschap zijn geweest, maar daar was in de 19de 
eeuw al niets meer van te zien. 
Het erf wordt ontsloten via een oprit vanaf de Nieuwe Gouw. Op het achtererf staan een hooiberg 
en een schuur. 
  
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Deze boerderij is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte plattegrond en piramidale 
hoofdvorm. Hierbij is de kern de draagconstructie, die is opgebouwd uit een vierkant bestaande uit 
vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze constructie 
rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwijl geheel op 
deze constructie rust, is de functie van de gevel vooral een afsluitende. Zo behoefden alleen de vier 
gebintstijlen gefundeerd te worden.  
De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de 
boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, de 
deel de stallen en de werkruimten.  
Nieuwe Gouw 35 is vermoedelijk in de jaren vijftig van de 20ste eeuw gebouwd en is daarmee een 
van de laatst gebouwde stolpen. Het exterieur lijkt nog redelijk oorspronkelijk, de indeling van 
binnen is vermoedelijk in hoofdlijnen vrij gaaf gebleven: in het midden de tasruimte, aan de 
voorzijde de woonruimte en in de overige zijbeuken de stallen en de werkruimte. De stolp is gedekt 
met rode Oudhollandse pannen. De schoorsteen bevindt zich op de originele plek boven de 
scheiding van het woongedeelte en de vierkante kern.  
Achter de stolp staat een vierroeden hooiberg met betonnen roeden. Links van de hooiberg staat 
een, vermoedelijk later bijgebouwde, houten schuur op een stenen voetmuur.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
De stolpboerderij is opgebouwd in rode baksteen op een vierkante plattegrond onder een tentdak 
gedekt met rode Hollandse pannen. Een brede dakkapel in de voorzijde van het dak is op de oudere 
stolpen veelal een latere ingreep. Deze dakkapel is echter waarschijnlijk origineel gezien de relatief 
recente bouwperiode van deze stolp waarin dakkapellen een reeds veel voorkomend verschijnsel 
waren. De voorgevel (zuidoost) is iets hoger dan de overige gevels en wordt aan de bovenzijde 
beëindigd door een goot in de vorm van een eenvoudige kroonlijst, en is verder asymmetrisch 
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ingedeeld met links respectievelijk een tweelichtvenster en een voordeur met bovenlicht. Rechts 
bevindt zich een tweede tweelichtvenster. Rechts uit het midden bevindt zich een relatief groot 
raam dat vermoedelijk verbreed is en oorspronkelijk dezelfde afmeting had als de overige twee 
vensters van de voorgevel. 
De zijgevels bevatten deuren en betonnen stalramen. De achtergevel is van de weg niet zichtbaar, 
maar zal ook van stalramen en –deuren voorzien zijn. De oorspronkelijke indeling van het interieur 
is vermoedelijk nog zichtbaar, en bestond als beschreven in de typologie uit de centrale tasruimte 
waaromheen de overige functies zijn gerangschikt. Als standaard in een stolpboerderij zal het vee 
met de kop naar de buitenmuur hebben gestaan. Deze opstelling past echter niet meer in de huidige 
bedrijfsvoering en in het geval het bedrijfsgedeelte nog deels als stal gebruikt wordt, zal de indeling 
vermoedelijk veranderd zijn waarbij de oorspronkelijk indeling vermoedelijk makkelijk te 
herleiden is. De onveranderde staldeuren en – ramen duiden er echter op dat het bedrijfsgedeelte 
nog steeds als zodanig fungeert.         
De draagconstructie is opgebouwd uit de vier gebintstijlen gekoppeld door dekbalken en schoren 
en is waarschijnlijk nog aanwezig.  
 
Cultuurhistorische context  
De boerderij Nieuwe Gouw 35 is een goed voorbeeld van het stolptype. De boerderij is gebouwd in 
de jaren vijftig van de 20ste eeuw en is daarmee een steeds zeldzamer wordend voorbeeld van één 
van de laatst gebouwde stolpen en heeft daarmee een hoge cultuurhistorische waarde.   
Van architectuurhistorische waarde is vooral de hoofdvorm en het gave exterieur. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan de Nieuwe Gouw in het 
open landschap.  
 
NB 
Nieuwe Gouw 35 werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader be-
zoek aan het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent 
de cultuurhistorische waarde beïnvloeden. 
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’t Nopeind 20, Zunderdorp 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij staat in het waterrijke gebied in het noorden van Amsterdam, aan het begin van een 
bebouwingslint aan de noordelijke rand van Zunderdorp. Opvallend is dat de bebouwing vanouds 
overwegend aan de noordelijke zijde van dit lint staat. Deze lijn vormde de ontginningsas van het 
waterrijke polderlandschap. Kaartmateriaal laat zien dat sinds 1892 de bebouwings-dichtheid 
nagenoeg onveranderd is gebleven.  
Op het erf staat links van de boerderij een schuur met een gezwenkte topgevel. Dit gebouw is 
vermoedelijk ouder dan de stolpboerderij. Erfbeplanting als een sier- of moestuin of boomgaard is 
niet (meer) aanwezig. Achter de boerderij strekken zich weilanden uit.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland vond ten noorden van het IJ in de 17de eeuw een enorme verspreiding van de 
stolp plaats. Het was de tijd dat in dit provinciedeel vele meren werden ingepolderd. De eigenaren 
van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die 
boerderijen lieten bouwen. Tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd dit type gebouwd. Deze 
stolpboerderij is onderdeel van een rij stolpen aan ’t Nopeind. 
Het stolptype kenmerkt zich door een compacte plattegrond en pyramidale hoofdvorm. Hierbij is 
de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een vierkant bestaande uit vier gebintstijlen die 
zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze constructie rust het grote 
piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie 
rust, is de functie van de gevels vooral een afsluitende. Zo behoefden alleen de vier gebintstijlen 
gefundeerd te worden.  
De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de 
boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, de 
deel, de stallen en de werkruimten.  
 
’t Nopeind 20 is vermoedelijk gebouwd in het begin van de twintigste eeuw. De boerderij 
functioneert nog steeds als agrarisch bedrijf. Het pand is echter in een aantal fasen zodanig 
verbouwd dat de oorspronkelijke indeling nauwelijks meer is terug te vinden in het pand.  
In de huidige indeling herinneren slechts de plaats van de woonkamer en de keuken aan de 
oorspronkelijke rangschikking van de functies: de deel, de stal en de centrale tasruimte zijn tot 
onderdeel van de dubbele woning verbouwd. De draagconstructie bestaande uit de vier 
gebintstijlen gekoppeld door dekbalken en schoren zijn uit het zicht verdwenen.  
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Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is opgetrokken in rode baksteen. Het dak is gedekt met blauwe Hollandse 
pannen. De voorgevel is iets hoger dan de overige gevels en bevat als enige decoratieve element 
een gootlijst in de vorm van een kroonlijst. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met centraal 
een deur en aan weerszijden twee vensters. Alle deur- en vensteropeningen worden ontlast door een 
hanekamvormige strekkenlaag en rode baksteen. De zesruits vensters zijn een vervanging van de 
voorgaande tweelicht vensters.  
De overige gevels zijn van de tweede helft van de 20ste eeuw gebouwd  als vervangers van de 
oorspronkelijke houten gevels op een metselwerken voet. Eerstgenoemde gevels zijn voorzien van 
vrij recente, rechthoekige vensters. Oorspronkelijke stalramen zijn niet meer aanwezig. Rondom 
rust de goot op eenvoudig gedecoreerde gootklossen.  
 
Cultuurhistorische context 
Nopeind 20 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. Bij 
nadere inspectie blijkt de boerderij zeer ingrijpend verbouwd waarbij te veel van de 
oorspronkelijke indeling van zowel het interieur als van het exterieur verloren is gegaan 
De cultuurhistorische waarde van Nopeind 20 is derhalve inmiddels gering te noemen. Geadviseerd 
word het object niet voor bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen.  
Weliswaar staat deze stolp iets terug in de rij, toch vormt het complex, dat vrij staat in het weide-
landschap, een fraai geheel en is uit stedenbouwkundig oogpunt van belang 
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Termietengouw 10, Zunderdorp 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Termietengouw 10 ligt aan de westelijke uitloper van ‘t Nopeind, de T-vormige 
noordelijke uitloper van Zunderdorp. ’t Nopeind is een lint van stolpboerderijen, waarvan er 
sommige enkele eeuwen oud zijn. Ter Miet was een gehucht dat ten noordwesten van de boerderij 
aan het Noord-Hollands Kanaal heeft gelegen. 
De boerderij ligt met de voorgevel naar de weg.  Het erf is omzoomd door populieren. De oude 
ontsluiting vanaf de weg met een pad oostelijk langs de boerderij naar het achtererf is naar de 
westzijde verlegd. Op het erf staan nog enkele andere opstallen evenals een overdekte gedeelte 
tegen de achtergevel van de boerderij. Deze zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
Boerderij Termietengouw 10 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte plattegrond 
en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een vierkant 
bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op 
deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak 
vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. Zo behoefde 
alleen de vier gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het 
midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen 
zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de deel, de stallen 
en de werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de 
koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. 
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Termietengouw 10 dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De boerderij is verzakt, maar tot 
op heden in hoofdvorm en materiaalgebruik gaaf gebleven. 
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Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is op vrijwel vierkante plattegrond opgetrokken in baksteen en hout met een 
tentdak dat gedekt is met zwart verglaasde Oudhollandse pannen en doorgestoken makelaar in de 
punt. De dakkapel op het voorste dakschild is in huidige vorm niet oorspronkelijk, maar is mogelijk 
de vervanging van een ouder exemplaar. 
De voorgevel (zuid) is in kruisverband gemetseld en bezit een asymmetrische indeling met een 
voordeur rechts van de woonkamer in het midden. De woonkamer heeft twee vensters, evenals de 
rechter voorkamer, een linker vertrek heeft een venster en is voor het overige blind. Een 
jaartalsteen bevindt zich op de rechter gevelhoek. De drie overige gevels hebben een beschot van 
rabatwerk op een stenen voetmuur. 
De linkerzijgevel (west) bevat een enkel venster voor het woongedeelte en vier houten stalramen 
die de lange regel van de koestal aangeven. De rechterzijgevel (oost) bevat onder meer een 
schuifraam en een stalraam die de voormalige deel verlichten. De deeldeuren zijn vanwege de 
hoogte enigszins terugliggend op de noordoostelijke hoek in de achtergevel geplaatst. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Termietengouw 10 is van algemeen belang als een voorbeeld van een stolpboerderij 
ten noorden van het IJ uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuur- en cultuur-
historische waarde zijn de hoofdvorm met stenen voorgevel en houten zijwanden en het vierkants-
gebint. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging ten westen van 
het boerderijenlint aan ‘t Nopeind. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie. 
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Zunderdorpergouw 22, Zunderdorp 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt aan de zuidelijke toegangsweg naar de dorpskern van Zunderdorp met de 
voorgevel naar de weg gericht. In 1896, toen de boerderij werd gebouwd, was de 
Zunderdorpergouw een langgerekt lint waarlangs bij de dorpskern van Zunderdorp boerderijen 
stonden. Dit lint strekte zich van noord naar zuid uit, van vlak onder Broek via Zunderdorp naar 
Nieuwendam. Deze lijn vormde de ontginningsas van enkele waterrijke, in smalle stroken 
verkavelde polders. Het gedeelte van de weg waar boerderij Zunderdorpergouw 22 aan ligt, is de 
Kleine Blauwe Polder. De lengte van de weg is sterk ingekort door de plaatsing van de noordelijke 
ringweg A10 om Amsterdam die de Zunderdorpergouw enige honderden meters ten zuiden van de 
boerderij afsnijdt. Binnen de ringweg is het gebied vrijwel geheel verstedelijkt. Zunderdorpergouw 
22 ligt juist aan de andere zijde van de ringweg, waar het landelijke gebied geheel bewaard is 
gebleven.  
 
 
 
 
 

     foto mei 1938  
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Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De plattegrond van de boerderij bestaat uit drie delen: een voorhuis waarin de woning is gesitueerd, 
het bedrijfsgedeelte, en een gesloten hooiberg (ook wel ‘hooihuis’ of  ‘kaakberg’ genoemd). De 
aanwezigheid van dit laatste onderdeel is de reden dat dit boerderijtype ‘hooihuisboerderij’ wordt 
genoemd. In de zij- of achterwand van het hooihuis zijn boven elkaar drie deuren opgenomen. 
Wanneer het hooi zo hoog was opgetast dat de onderste deur niet meer gebruikt kon worden, werd 
de deur daarboven gebruikt enzovoorts. Deze kaakberg bevat een uitbouw aan de noordzijde 
waarin zich aan de zijde van de oprit (oost) hoge inrijddeuren bevinden.  
De boerderij is gebouwd in 1896 en heeft alleen de woonfunctie behouden. Foto’s uit 1938 geven 
aan dat de boerderij voor zover zichtbaar toen nog in zijn oorspronkelijke staat verkeerde en 
waarschijnlijk nog als agrarisch bedrijf dienst deed. Het is niet bekend wanneer de boerderij de 
agrarische functie heeft verloren.  
Sinds 1938 heeft het pand enkele verbouwingen ondergaan. Zo is de voorgevel geheel vervangen, 
vermoedelijk heeft dit in de jaren vijftig of zestig van de twintigste eeuw plaatsgevonden. Ook het 
stalgedeelte is verbouwd: in de beide zijgevels bevonden zich in 1938 voornamelijk stalvensters, 
die later zijn vervangen door grotere vensters. De kaakberg is vermoedelijk nog redelijk oor-
spronkelijk. Aan de weg staat een eenvoudig ijzeren hekje als erfafscheiding. Het erf is voor land-
bouwmachines en wagens vanaf de weg ontsloten via een oprit aan weerszijden van de boerderij. 
 
Architectonische verschijningsvorm 
De hooihuisboerderij is opgebouwd uit een in metselwerk opgetrokken voorhuis en bedrijfsge-
deelte en een houten kaakberg die in elkaars verlengde liggen. Het voorhuis met schilddak is dwars 
op het achterliggende bedrijfsgedeelte met zadeldak gesitueerd. Beide zijn gedekt met rode 
Hollandse pannen. In het voorvlak van het dak van het voorhuis is het bouwjaar 1898 in pannen 
opgenomen. De kaakberg bevat een uitbouw tegen de noordzijde en is voorzien van een tentdak 
met een kleine verlengde nok en is gedekt met rode Hollandse pannen. De beide uiteinden van de 
noklijn van zowel het voorhuis als de kaakberg, zijn verfraaid met een piron. 
Het voorhuis telt één bouwlaag en een kapverdieping. De langs- en tevens voorgevel ligt even-
wijdig aan de weg en is iets hoger opgetrokken dan de overige gevels. De voorgevel wordt aan de 
bovenzijde beëindigd met een kroonlijst, en kent een symmetrische indeling met centraal de  
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voordeur en aan weerszijden een (niet monumentaal) breed venster. De beide zijgevels zijn voor-
zien van een eenvoudige gootlijst op klossen.  
Van de vensters in de in rode baksteen opgetrokken gevels van het stalgedeelte is alleen het T-
venster direct achter het voorhuis vermoedelijk origineel. De gevels zijn voorzien van een 
eenvoudige gootlijst op sloffen. 
 
De kaakberg is opgebouwd uit een vierkant bestaande uit vier stijlen (hoogstwaarschijnlijk op 
gemetselde poeren geplaatst) die bovenaan met elkaar verbonden zijn door dekbalken. Deze 
verbinding is verstevigd met schoren. De kaakberg is gedekt met een flauwhellend vast tentdak met 
iets verlengde nok. Een uitbouw aan de noordzijde van de kaakberg bevat aan de wegzijde grote 
openslaande deuren waardoor het hooi de berg kon worden binnengereden. De oostwand is 
voorzien van verticaal geplaatste houten delen en is bovenaan voorzien van een eenvoudige 
gootlijst op sloffen. De overige gevels van de kaakberg zijn opgebouwd uit houten gepotdekselde 
wanden.  
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Zunderdorpergouw 22 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
hooihuisboerderij ten noorden van het IJ uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuur- 
en cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm met bakstenen gevels van voorhuis en stalgedeelte, 
en de houten wanden en het vierkantsgebint van de kaakberg met uitbouw. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de 
historische zuidelijke toegangsweg van de dorpskern Zunderdorp. 
 
N.B.  
Zunderdorpergouw 22 werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader 
bezoek aan het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel 
omtrent de cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de indeling en de draagconstructie van de 
stal. 
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Zunderdorpergouw 29 a/b, Zunderdorp 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Zunderdorpergouw 29 ligt met de voorgevel naar de weg. De boerderij ligt even ten 
zuiden van de kern van Zunderdorp.  
Het rechthoekige erf van de boerderij is driezijdig omgeven door een grenssloot. De perceelsgrens 
aan westzijde wordt gevormd door de lange kavelsloot die vanwege het laden en lossen van vee en 
hooi op korte afstand van de boerderij ligt. Het erf is vanaf de weg ontsloten via een inrijpad langs 
de zuidgevel. 
Op het erf staat tegen de achterzijde van de boerderij een bakstenen stal met tegen de zuidzijde een  
hooihuis of kaakberg. Erfbeplanting en erfinrichting zijn van recente datum.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Zunderdorpergouw 29 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte, 
rechthoekige plattegrond en piramidale hoofdvorm. De draagconstructie vormt de kern van het 
gebouw. Deze is opgebouwd uit een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld 
door dekbalken, schoren en gebintplaten. Deze constructie draagt het grote piramidale dak dat 
doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwel geheel op de gebintconstructie rust, is de 
dragende functie van de gevels gering. Zo behoefden op de slappe bodem alleen de vier 
gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De oorspronkelijke tasruimte voor de oogst bevindt 
zich in het middenvak en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken 
daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning aan voorzijde, en in de overige 
buitenstijlruimten bevonden zich de stallen, de deel en de andere werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de stolpboerderijen is de Friese grupstal. In deze stalvorm staan de 
koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. De mest 
werd opgevangen in de verdiepte goot of grup achter de koestanden. Het pad achter de koeien was 
dus zowel voer- als kruigang. 
De stolpboerderij Zunderdorpergouw 29 is in 1861 gebouwd. De opzet van deze boerderij is een 
stolpvariant die met name in de 19de eeuw ingang vond. Kenmerkend in dit geval is dat de boerderij 
naast een aangebouwde extra stal ook een gesloten hooiberg (ook wel hooihuis of kaakberg 
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genoemd) bevat. De boerderij heeft zijn agrarische functie behouden en werd in het laatste kwart 
van de 20ste eeuw verbouwd en aangepast voor volledige bewoning. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de stolp en een aangebouwde stal annex kaakberg.  
De stolpboerderij is op rechthoekige plattegrond opgetrokken met de voorgevel in baksteen en de 
overige gevels met houten gepotdekselde wanden op een gemetselde voet. Het tentdak met 
verlengde nok is gedekt met rode Oudhollandse pannen. Links van het midden in het voorste 
dakvlak boven het woongedeelte staat een gemetselde schoorsteen. 
De voorgevel (west) is rijker uitgevoerd dan de overige gevels. Niet alleen is deze gevel als enige 
in metselwerk opgetrokken, de gevel is tevens verfraaid met een zwaar geprofileerde houten 
gootlijst. De voorgevel is asymmetrisch van opzet en bevat tweemaal twee schuifvensters aan 
weerszijden van de links van het midden gesitueerde voordeur, en uiterst rechts in de gevel een 
enkel schuifvenster.  
De bovenlichten van de vensters zijn voorzien van een driedeling waarin glas-in-lood zit. De 
vensters hebben nog de oorspronkelijke schuiframen en kozijnen.  
De beide zijgevels (noord en zuid) bestaan uit gepotdekselde wanden op een gemetselde voet. De 
gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een eenvoudige gootlijst op geprofileerde 
gootklossen. Vermoedelijk zijn alle huidige gevelopeningen later ingebracht en zijn de 
gepotdekselde delen bij een verbouwing vervangen en werden tegelijkertijd nieuwe 
gevelopeningen aangebracht. De achtergevel is vermoedelijk ook vervangen. 
De draagconstructie bestaande uit het vierkant is bewaard gebleven, waarbij de indeling van 
binnen- en buitenstijlruimten deels herkenbaar is gebleven. Het interieur is verder geheel tot 
woonruimte verbouwd (niet monumentaal).   
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De stal tegen de achtergevel van de stolp was oorspronkelijk van hout; deze is begin jaren zeventig 
verbouwd waarbij de stal vergroot en versteend is.  
De naast de stal gelegen kaakberg  met tentdak had oorspronkelijk houten gepotdekselde wanden; 
deze zijn vervangen door verticaal geplaatste houten delen.  
Ten zuidoosten achter de boerderij staat een vierroedige hooiberg.  
 
Cultuurhistorische context 
Boerderij Zunderdorpergouw 29 is van algemeen belang als voorbeeld van een melkveeboerderij 
uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde is de 
hoofdvorm van de stolpboerderij, de kaakberg en de vierroedenberg.  
Het complex is tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in het laatst 
overgebleven weidegebied binnen de gemeente Amsterdam, waarbij het voorkomen van de 
boerderij van stolp met een kaakberg beide als type karakteristiek voor dit gebied zijn. Komende 
vanuit de bebouwde kom is dit het eerste boerderijcomplex die men ziet en vormt daarmee een 
markant punt voor landelijk Amsterdam Noord.    
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Bloemendalergouw 16, Ransdorp 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Bloemendalergouw 16 ligt even buiten de dorpskom van Ransdorp aan de 
noordoostelijke weg naar Holysloot. De boerderij staat op enige tientallen meters van de weg en 
wordt ontsloten via een pad. Rond het erf loopt een grenssloot, die tevens de aan de weg gelegen 
kleine woning nummer 18 met schuren omsluit. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij vertoont een karakteristieke combinatie van een stenen voorhuis en een stenen 
stolpschuur. Stolpschuren kwamen in het Waterland algemeen voor, meestal in combinatie met een 
losstaande woning, een langhuisboerderij of een stolpboerderij. In dit geval is gekozen voor een 
combinatie met een relatief ruim opgezette stenen woning met het uiterlijk van een dorpswoning uit 
het begin van de 20ste eeuw. Voor het bedrijfsgedeelte werd vastgehouden aan de gangbare 
stolpvorm, dat wil zeggen, met vier buitenstijlruimten, maar zonder woongedeelte. De muren zijn 
relatief hoog opgetrokken. In tweede fase werden woning en bedrijfsgedeelte via een secundair 
tussenlid met elkaar verbonden. Tevens werd aan de oostzijde van de schuur een lage aankapping 
gemaakt.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit een woonhuis, stolpschuur, hooiberg en houten schuurtje. 
Het woonhuis is op een rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken over één bouwlaag en 
kapverdieping onder mansardekap die gedekt is met gesmoorde kruispannen. Een schoorsteen 
bevindt zich op het zuidwestelijk dakvlak. 
De voorgevel (noord) is rijker uitgevoerd met een grauwe baksteen in kruisverband en gele 
bakstenen banden ter hoogte van de raamdorpels. De boogtrommels boven de gevelopeningen van 
de twee schuifvensters van de woonkamer, het venster van de zolderkamer en de bewerkte 
voordeur zijn met gebakken mozaïeksteentjes versierd. 
De linkerzijgevel (oost) is blind; de rechter zijgevel (west) bevat drie schuifvensters in het 
achtergedeelte van de woning. Het halfsteens metselwerk is verstevigd met rozetankers. 
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Het woongedeelte en de stolpschuur zijn onderling verbonden via een secundair aangebracht 
tussenlid. 
 
De stolpschuur achter het woonhuis is op nagenoeg vierkante plattegrond opgetrokken in 
halfsteensverband. Het tentdak met doorgestoken makelaar is gedekt met gesmoorde Oudhollandse 
pannen. De goothoogte van dit bedrijfsgedeelte is bijna gelijk aan die van het woonhuis. De 
oostelijke buitenstijlruimte bevat de deel, waarvan de dubbele deuren zich naast het woonhuis in de 
noordgevel bevinden en dus openen naar de weg. Tegen de westgevel en mogelijk ook tegen de 
zuidgevel bevindt zich de stal. De betonnen stalramen zijn omstreeks het midden van de 20ste eeuw 
aangebracht, waarschijnlijk ter vervanging van halfronde ijzeren exemplaren. 
 
Voor het huis nabij de oprit staat een vierroeden hooiberg met opvijzelbare kap tussen ijzeren 
roeden. Daarnaast staat direct aan de oprit een schuurtje met gepotdekselde wanden en zadeldak 
met rode Oudhollandse pannen. 
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Bloemendalergouw 16 is van algemeen belang als een vroeg-20ste-eeuwse boerderij 
met apart voorhuis en stolpschuur ten noorden van het IJ, een combinatie die hier zeldzaam is. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm en de gaaf behouden detaillering van 
huis, schuur, hooiberg en houten schuurtje. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde 
vanwege de teruggeplaatste en beeldbepalende ligging aan de Bloemendalergouw, even buiten de 
kern van Zunderdorp. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stolpschuur en het 
interieur van het woongedeelte. 
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Bloemendalergouw 42 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Bloemendalergouw 42 ligt met de voorgevel aan de Bloemendalergouw, 
die in dit waterrijke gebied de enige verbinding over land vormde richting het geïsoleerde dorp 
Holysloot. Omstreeks 1900 was de Bloemendalergouw een puinverharde weg. Niet lang daarvoor 
zal de weg grote delen van het jaar zeer slecht begaanbaar zijn geweest en was mogelijk met 
planken belegd. 
De boerderij ligt even ten oosten van de kern van Ransdorp in het wegdeel dat dwars op de smalle 
verkaveling is aangelegd. Vóór de bouw van nummer 42 in het eerste decennium van de 20ste 
eeuw stond hier slechts één boerderij. Pas decennia later volgde een vijftal andere boerderijen, alle 
gesitueerd aan de noord- en westzijde van de weg in de Bloemendalerweeren. De boerderijen 
werden aangelegd met de voorgevel naar de weg en zijn alle vaarboerderijen. De ontsluiting van de 
bijbehorende weidegronden verliep dus via de vele kavelsloten die tot naast de boerderij 
doorliepen. Bij de grote ruilverkaveling van het gebied, die in 2001 werd afgerond, bleef het open 
veenweidegebied met de oude verkavelingsstructuur in hoofdlijnen behouden. 
Het rechthoekige erf van de boerderij is driezijdig omgeven door een grenssloot. De perceelsgrens 
aan westzijde wordt gevormd door de lange kavelsloot die vanwege het laden en lossen van vee en 
hooi op korte afstand van de boerderij ligt. Het erf is vanaf de weg ontsloten via een inrijpad langs 
de oostgevel. In later stadium werd een voetgangersbruggetje in de as van de voordeur gelegd. 
Op het erf staan behalve de boerderij een houten schuur en een open wagenberging. De schuur is 
minimaal vijftig jaar oud. De wagenberging is niet van monumentaal belang. Tussen boerderij en 
de westelijke kavelsloot bevindt zich een put. Erfbeplanting en erfinrichting zijn van recente 
datum. De bomenrij langs de westzijde maakten mogelijk deel uit van de oorspronkelijke 
boomsingel die de boerderij driezijdig omgaf. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
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die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. De boerderij Bloemendalergouw 42 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een 
compacte, rechthoekige plattegrond en piramidale hoofdvorm. De draagconstructie vormt de kern 
van het gebouw. Deze is opgebouwd uit een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn 
gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Deze constructie draagt het grote piramidale 
dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwel geheel op de gebintconstructie rust, is 
de dragende functie van de gevels gering. Zo behoefden op de slappe bodem alleen de vier 
gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De oorspronkelijke tasruimte voor de oogst bevindt 
zich in het middenvak en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken 
daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning aan voorzijde, de stallen, de deel en 
de andere werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de 
koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. De mest 
werd opgevangen in de verdiepte goot of grup achter de koestanden. Het pad achter de koeien was 
dus zowel voer- als kruigang. 
De stolpboerderij Bloemendalergouw 42 is omstreeks 1910 gebouwd. De opzet van deze boerderij 
is een stolpvariant die met name in de 19de eeuw ingang vond. Bij deze vorm beslaat het 
woongedeelte de gehele voorgevel, de stallen bevinden zich langs een van de zijgevels en de 
achtergevel en de deel wordt met grote deeldeuren ontsloten aan de achterzijde van het gebouw. 
Kenmerkend in dit geval zijn de piramidale kap zonder nok en de relatief hoge zijwanden, die 
waarschijnlijk reeds bij de bouw in baksteen zijn uitgevoerd. 
De boerderij heeft zijn agrarische functie verloren en werd in het laatste kwart van de 20ste eeuw 
verbouwd en aangepast voor volledige bewoning. 
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Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de stolp en een houten schuur. 
De stolpboerderij is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in overwegend grauwe baksteen 
waarbij de voorgevel is gemetseld in kruisverband en de drie overige gevels (van de stalruimten) in 
het eenvoudiger halfsteensverband. Het tentdak (dus zonder nok) heeft een doorgestoken makelaar 
in de top en is gedekt met gesmoorde Oudhollandse pannen. Midden in het voorste dakvlak boven 
het woongedeelte staat een schoorsteen (thans een rookkanaal met houten omkleding, 
oorspronkelijk gemetseld). 
De voorgevel (noord) met aangezette hoeken is rijker uitgevoerd en iets hoger opgetrokken dan de 
overige gevels. De gevel is verfraaid met een geprofileerde houten gootlijst en twee decoratieve 
banden van gele baksteen ter hoogte van de vensterdorpels. Ook de kammen boven de 
gevelopeningen bevatten gele baksteen. De voorgevel is asymmetrisch van opzet en bevat 
tweemaal twee T-vensters (oorspronkelijk schuifvensters), een voordeur en een enkel T-venster. 
Het kleine toiletraam is niet oorspronkelijk. De aansluiting van de voorgevel op de zijgevels is 
gezekerd met gietijzeren rozetankers. 
De drie overige gevels (oost, west en zuid) zijn voorzien van een bakgoot en zijn verstevigd met 
paren gietijzeren muurankers op regelmatige onderlinge afstand. Alledrie de gevels hebben in de 
loop van de tijd aanpassingen ondergaan, zowel voor wat betreft de indeling als het metselwerk. Zo 
zijn de vensters voor het woongedeelte op het oosten en westen aangebracht nadat de boerderij 
geheel voor bewoning werd aangepast. De oostelijke zijgevel bevat een smalle deur naar de deel en 
drie stalramen. Aan de westzijde bevond zich de stal. De indeling van westelijke zijgevel is na 
beëindiging van het agrarisch bedrijf geheel gewijzigd; oorspronkelijk bevonden zich hier alleen 
drie hooggeplaatste ijzeren stalramen. De achtergevel (zuid) bestaat uit metselwerk uit drie 
verschillende fasen en bevat een staldeur, twee hooggeplaatste ijzeren stalramen en op het 
zuidoosten (in verband met de benodigde inrijhoogte) iets teruggeplaatste dubbele deeldeuren. 
Ten zuidwesten achter de boerderij staat een bescheiden houten schuur. Deze is evenwijdig aan de 
westelijke grenssloot opgetrokken op rechthoekige plattegrond en is voorzien van een zadeldak met 
gesmoorde Oudhollandse pannen. De wanden bestaan uit een gepotdekseld en geteerd beschot met 
een toegangsdeur in de oostelijke lange zijde. De topgevels zijn afgezet met boeiborden met op het 
zuiden een geschubde makelaar. 
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Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij met schuur Bloemendalergouw 42 is van algemeen belang als goed 
voorbeeld van een Noord-Hollandse stolp ten noorden van het IJ uit de vroege 20ste eeuw. Van 
architectuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm met tentdak en woongedeelte langs de gehele 
voorgevel en de detaillering, die gedeeltelijk bewaard is gebleven. 
De boerderij is van stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde als een van de oudste 
boerderijen in het nog min of meer gave en leeg gebleven veenweidegebied tussen Ransdorp en 
Holysloot. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stal. 
 
 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
 
94



Monumentale boerderijen Amsterdam  Amsterdam Noord 
 

Liergouw 53 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De stolpboerderij Liergouw 53 ligt temidden van een volkstuinencomplex met de voorgevel naar 
de weg gekeerd, naast de noordelijke ringweg A10. Achter de stolp staat een vierroedige hooiberg. 
Het erf wordt ontsloten via een oprit vanaf de Liergouw naar het achtererf.  
 
Liergouw 53 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. Bij 
nadere inspectie blijkt de boerderij zeer ingrijpend te zijn verbouwd. De cultuurhistorische waarde 
van deze boerderij is derhalve inmiddels gering te noemen. Geadviseerd word het object niet voor 
bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Wijkergouw 30 
 

 
Deze stolpboerderij werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 
Bij nadere inspectie blijkt het te gaan om vrijwel gehele herbouw: alleen de voorgevel is blijven 
staan. De in de nieuwbouw gemetselde eerste steen van de voorganger geeft aan dat de 
oorspronkelijke boerderij in 1856 gebouwd was. Dit pand is afgebrand en in het vierde kwart van 
de 20ste eeuw herbouwd.  
De cultuurhistorische waarde van Wijkergouw 30 is derhalve inmiddels gering te noemen. 
Geadviseerd word het object niet voor bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Haarlemmerweg 707 
 

 
Stedenbouwkundige context 
Het pand ligt aan de rand van de Osdorper Binnenpolder langs de dijk waarover thans de 
provinciale weg loopt die Amsterdam met Haarlem verbindt en langs Halfweg komt. Dit gebied is 
binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam grotendeels verstedelijkt.  
Op het erf staat ten oosten van de boerderij een later gebouwde koestal en achter de boerderij een 
verbouwde schuur. Erfbeplanting als een sier- of moestuin of boomgaard is niet (meer) aanwezig.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die tijd vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De eigenaren 
van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die 
boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd. 
De boerderij Haarlemmerweg 707 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote pyramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt 
zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken 
daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de 
deel, de stallen en de werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de traditionele stolpboerderijen in dit gebied is de Friese grupstal. In 
deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten 
schotten opgesteld. 
Haarlemmerweg 707 is gebouwd rond 1900. De boerderij is sinds 1978 geen agrarisch bedrijf 
meer. Het pand is sindsdien ingrijpend verbouwd.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband en bevat centraal in de voorzijde 
een uitgebouwde Vlaamse gevel. Het dak heeft een bescheiden verlengde nok en is gedekt met rode 
Oudhollandse pannen. 
De gevels zijn alle vier gewijzigd waarbij de voorgevel het meest intact is gebleven, terwijl ook 
deze gevel een vroege wijziging kent. Deze gevel bevat rechts van het midden de voormalige 
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voordeur met rechts daarvan een venster en links van de deur drie vensters. Alle vensters zijn T-
vensters waarvan het bovenlicht is ingevuld met glas-in-lood. De gevel bevat verder drie 
decoratieve muurankers. De Vlaamse topgevel bevat een openslaand venster en wordt aan de 
bovenzijde beëindigd door een eenvoudige daklijst met in de top een makelaar.  
In de achtergevel geeft een brede toog boven in de gevel aan dat zich hier oorspronkelijk de 
deeldeuren hebben bevonden, hetgeen aangeeft dat de deel in de achterliggende buitenstijlruimte 
gesitueerd was.  De gevels zijn verder vrijwel geheel gewijzigd.   
In de huidige situatie is de oorspronkelijke indeling van het interieur nauwelijks meer herkenbaar.  
 
Cultuurhistorische context 
Haarlemmerweg 707 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 
In stedenbouwkundig opzicht is het een van de laatste herinneringen aan het agrarisch verleden van 
dit gebied. Bij nadere inspectie is echter gebleken dat de boerderij zeer ingrijpend verbouwd is 
waarbij te veel van de oorspronkelijke indeling, detaillering en interieurafwerking verloren is 
gegaan. 
De cultuurhistorische waarde van Haarlemmerdijk 707 is derhalve beperkt, zodat twijfel is gerezen 
omtrent de wenselijkheid het object voor te dragen voor bescherming. Geadviseerd word hierover 
vanuit het gemeentelijk monumentenbeleid nader de gedachten te bepalen. 
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Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

101



Westerpark Monumentale boerderijen Amsterdam
 

 
 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
 
102



Monumentale boerderijen Amsterdam  Westerpark 
 

Spaarndammerdijk 319 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij ligt aan het laatste stukje bewaard gebleven Spaarndammerdijk in de Spieringhorner-
binnenpolder, thans gedeeltelijk terrein van de Westergasfabriek. Het complex bestaat thans nog uit 
een rechthoekig hoofdgebouw, de boerderij zelf, voorzien van een zadeldak met de nokrichting 
loodrecht op de dijk. De boerderij staat met de voorgevel naar het noorden gericht, naar de dijk. 
Het erf is geheel door sloten omgeven. Het is toegankelijk vanaf de dijk door een houten hek dat 
nog uit de bouwtijd (1880) kan dateren.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen. 
De uit 1880 daterende boerderij is een voorbeeld van het voerdeeltype. De huidige boerderij vormt 
het restant van een complex met een hooischuur, wagenschuur en hooiberging. De laatste drie 
genoemde onderdelen zijn niet meer aanwezig. 
De op rechthoekige grondslag gebouwde boerderij bestaat uit twee delen: het woongedeelte en het 
bedrijfsgedeelte. Typologisch gezien is deze boerderij een afgeleide vorm van het hallehuis. Dit is 
een boerderijtype dat in het gehele midden van Nederland voorkwam. De kenmerken van het oude 
hallehuis zijn een rechthoekige plattegrond met woon- en werkruimten onder één dak, gescheiden 
door een muur. De inwendige draagconstructie van het hallehuis bestaat uit ankerbalkgebinten, die 
de boerderij een driebeukige indeling geven.  
In het zuidelijk gedeelte van Noord-Holland (bezuiden het IJ), in Zuid-Holland en het westen van 
Utrecht heeft dit hallehuis zich ontwikkeld tot het zogeheten voerdeeltype, met een smallere deel. 
Bij het hallehuis in het midden en oosten van Nederland doet de middenbeuk veelal dienst als deel 
of dorsvloer, voor het dorsen van graan. Aangezien in genoemde regio al vroeg specialisatie op het 
veeteeltgebied plaatsvond, verviel de functie van de deel als dorsvloer. Deze werd versmald voor 
het voeren van vee. Ook de brede hoge deeldeur werd vervangen door een smalle deur in de 
achtergevel.  
Kenmerkend voor het veeteeltgebied is dat het achterhuis alleen gebruikt wordt voor het stallen van 
vee. Het hooi werd veelal opgeslagen in één of twee hooibergen achter of naast de boerderij.  
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Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij bestaat uit een in baksteen in kruisverband opgetrokken, rechthoekig gebouw gedekt 
met een zadeldak met blauwe Oudhollandse pannen waar in het oostelijk dakvlak met zwarte 
pannen het jaartal 1880 is opgenomen. Het pand is op de scheiding tussen voor- en achterhuis 
voorzien van een gemetselde schoorsteen. In alle gevels is siermetselwerk aangebracht, bestaande 
uit gladde rode en gele strengpersstenen. De versiering bevindt zich onder andere boven alle 
originele vensters, in de vorm van een licht getoogde hanekam. In de voor- en achtergevel is in de 
top een rond ijzeren roosvenster aanwezig, rondom omgeven door een koppenlaag van 
siermetselwerk. Tevens bevindt zich in beide kopgevels op verdiepingshoogte een sierlijst van gele 
baksteen met uitgetande rode baksteen, en langs beide dakranden fraai geprofileerde windveren.  
De voorgevel (noord) kent op begane grondniveau een indeling van de voordeur met links één en 
rechts twee vensters, en twee zoldervensters met in de top een roosvenster.  
De voordeur is een paneeldeur, voorzien van een gietijzeren rooster. Het deurkozijn is voorzien van 
een duivenjagerprofilering. De vensterkozijnen zijn voorzien van vellingkanten en bezitten een 
licht getoogde bovenzijde. In deze kozijnen zitten T-schuifvensters. Opvallend zijn de 
groengeverfde luiken: dit zijn zogenaamde ‘louvres’, bestaande uit schuingeplaatste, horizontale 
latjes.    
Op zolderniveau zijn twee vergelijkbare, iets kleinere T-vensters opgenomen. In de top bevindt 
zich het genoemde roosvenster. De muurankers zijn uitgevoerd in de vorm van een Franse lelie.  
In de linkerzijgevel (oost) bezitten de originele vensters eveneens sierhanenkammen. Het voorhuis 
is aan deze zijde voorzien van één origineel T-venster en een halfrond kelderraam. Het halfronde 
stalvenster van het achterhuis is later dichtgezet, maar wel origineel. Ook het raam vlakbij de 
achtergevel is origineel. De achtergevel (zuid) bevat op begane grond niveau de voor dit 
boerderijtype gebruikelijke indeling: centraal de voerdeeldeur en bij de hoeken de mestdeuren. 
Opvallend zijn de grote T-vensters die de deel verlichten. Deze zijn van hetzelfde formaat als de 
zoldervensters in de voor- en achtergevel. Als gezegd zijn de twee vensters op zolderniveau 
identiek aan de voorgevel: met twee schuifvensters en een rond raam, en gelijke 
metselversieringen. In een later stadium zijn de twee zoldervensters echter dichtgemetseld. De 
rechter zijgevel (west) was in opzet vrijwel geheel blind, aangezien aan deze zijde de grote 
stolpschuur was gebouwd.  
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Het interieur is ingedeeld in een woon- en een bedrijfsgedeelte. Het woongedeelte bestaat uit een 
gang met aan weerszijden twee kamers. De wanden zijn voorzien van een geprofileerde houten 
lambrisering. In het oostelijke vertrek bevindt zich een oorspronkelijke bedstede, eveneens uit de 
bouwtijd. De wanden zijn voorzien van een geprofileerde houten lambrisering. In het pand zijn de 
paneeldeuren met sjabloonschildering en gedecoreerde glasdeuren origineel. Ter plaatse van de 
overloop is de vloer voorzien van een sjabloonschildering in Jugendstil. De wanden zijn daar 
voorzien van een geschilderde houtimitatie met paneelbeschildering. 
Vooraan in het achterhuis, op de plaats van de later aangebrachte keukenmuur, is de originele 
draagconstructie bestaande uit doorgaande dwarsbalken die gedragen worden door de zijgevels en 
door een tweetal zware geschoorde standvinken nog aanwezig.  
Het stalgedeelte heeft een driebeukige opzet, met een voergang in het midden en met koestanden in 
beide zijbeuken. De koeien stonden met hun kop naar de middenbeuk. Aan de achterzijde bevindt 
zich een diepe grup met mestgang. Via deze mestgang kon de mest door mestdeuren in de 
achtergevel worden afgevoerd. 
De zolderbalken zijn in beide langsgevels opgelegd. Ter plaatse van de grens tussen voergang en 
koestand wordt de balklaag ondersteund door een langsbalk, die op stijlen is geplaatst. 
De kap bestaat uit een dekbalkjuk waarop gekoppelde schoren rusten. 
 
Cultuurhistorische context 
Boerderij Spaarndammerdijk 319 is van algemeen belang als een melkveebedrijf van enige omvang 
ten zuiden van het IJ en als voorbeeld van een voerdeelboerderij uit het laatste kwart van de 19de 
eeuw. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde is de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de 
detaillering. Het complex is tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de als zodanig goed 
herkenbare ligging aan de Spaarndammerdijk in een van de laatst overgebleven groenzones binnen 
de bebouwde kom.  
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Lutkemeerweg 149, ‘De Melkweg’ 
 

 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij ‘De Melkweg’, Lutkemeerweg 149, ligt aan de hoofdweg en ontginningsas die in noord-
oostelijk-zuidwestelijke richting door het midden van de Lutkemeerpolder voert. De Lutkemeer-
polder is geen vervening zoals in de directe omgeving maar een droogmakerij. Voor de inpoldering 
had het meer net als de Nieuwe Meer een verbinding met het Haarlemmermeer, dat in 1852 
droogviel. Daarna werd het Lutkemeer drooggemalen en in cultuur gebracht. Vanwege de kleiïge 
bodem werd hier vooral akkerbouw bedreven, hetgeen voor de gebieden rond Amsterdam 
ongebruikelijk was. ‘De  Melkweg’ is hierop weer een uitzondering. De oorspronkelijke 
verkaveling bestaat nog.  De boerderij staat haaks op de weg. Het erf wordt ontsloten vanaf de weg 
met een oprit zuidelijk langs de boerderij. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij is opgezet in twee volumes: een rijk uitgevoerd en gedeeltelijk onderkelderd voorhuis 
en een lagere stal daarachter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ en is 
voortgekomen uit de langhuisboerderij zoals die hier al in de 17de eeuw voorkwam. Hierbij bestond 
de boerderij veelal uit één gebouw, waarbij voorhuis, klein middenhuis en stalgedeelte aan elkaar 
waren vastgebouwd. De voordeur bevindt zich in de lange zijgevel bij het middenhuis, dat zich 
uitstrekt over het eerste vak van de stal. De stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige 
opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken staat het vee met de koppen 
naar de deel. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en 
deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. Achter de boerderij stond vrijwel zonder 
uitzondering een open hooiberg van drie, vier of soms vijf houten roeden. 
Ook Lutkemeerweg 149 bestaat uit twee onderscheiden delen: een zorgvuldig gedetailleerd woon-
gedeelte en een lager bedrijfsgedeelte. De driedeling is aanwezig: tussen het onderkelderde 
gedeelte van het voorhuis en de stal bevindt zich een middenhuis met daarin de voordeur. Dit deel 
strekt zich uit over het achterste deel van het voorhuis en de eerste travee van het bedrijfsgedeelte. 
 
De naam van de boerderij, ‘De Melkweg’, geeft aan dat de boerderij oorspronkelijk vrijwel 
eenzijdig gericht is geweest op melkproductie, een situatie die rond de hoofdstad vanaf de 17de 
eeuw algemeen is geweest. De boerderij werd gebouwd in 1903 en is tot omstreeks 1930 
melkveebedrijf geweest. Tegenwoordig is het een akkerbouwbedrijf waar onder andere 
aardappelen en uien worden verbouwd. 
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Op het erf, dat nog steeds als agrarisch bedrijf in gebruik is, staan behalve de boerderij nog enkele 
opstallen, zoals een houten schuurtje aan de oprit en een drieroeden hooiberg. De nieuwe 
gebouwen die onder meer in damwandprofiel zijn uitgevoerd, vallen buiten de bescherming. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex omvat behalve de boerderij een kleine houten schuur en een hooiberg. 
De boerderij bestaat uit een voorhuis en daarachter een bedrijfsgedeelte van gelijke breedte maar 
met een lagere nok. Beide delen zijn opgetrokken in baksteen (kruisverband) en gedekt door een 
zadeldak met gesmoorde kruispannen, windveren en goten en twee gemetselde schoorstenen. De 
niet-monumentale dakkapellen betreffen een latere toevoeging. Het woongedeelte heeft een 
rechthoekige plattegrond met een kelder, begane grond en kapverdieping. De kelder beslaat alleen 
het voorste gedeelte van het huis (het voorhuis). De voorgevel (noordwest) is voornaam 
gedetailleerd met een symmetrische indeling van vier vensterassen en twee zoldervensters. Deze 
schuifvensters en keldervensters zijn voorzien van luiken en een metselwerkversiering bestaande 
uit banden en strekken van gele baksteen. De puntgevel heeft een chaletachtige afwerking met 
rondboog, bestaande uit een overstek op consoles en ajour snijwerk van bladranken als vlakvulling. 
De linker zijgevel (noordoost) bevat een venster en keldervenster van het voorhuis en drie 
schuifvensters voor het middenhuis. De rechter zijgevel (zuidwest) bevat bij het voorhuis eveneens 
een venster en keldervenster en bij het middenhuis de voordeur met stoep en twee schuifvensters. 
De lange gevels van het bedrijfsgedeelte zijn lager dan het voorgedeelte, evenals het vloerniveau 
dat zich op maaiveldhoogte bevindt. In het voorste vak bevindt zich op het noordoosten een 
venster; mogelijk bevond zich hier de melkkamer. De stal is zeven vakken lang en heeft een 
driebeukige opzet, die in oorspronkelijke toestand bestond uit een voerdeel in het midden en 
koestanden in de zijbeuken. Deze indeling weerspiegelt zich in de achtergevel (zuidoost). De 
deeldeuren in het midden bestaan uit brede schuifdeuren, de zijbeuken bevatten een ijzeren 
stalraam en mestdeur; de hooizolder heeft een laadluik en rond ijzeren bovenlicht. 
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De inwendige hoofdconstructie van de stal, die in huidige situatie in een aantal ruimten is 
afgeschot, is nog aanwezig: geschoorde standvinken met een dekbalk in lengterichting van de stal 
met daarop de balklaag van de hooizolder. 
 
Ten zuiden van de boerderij staat een kleine houten schuur. De oorspronkelijke functie is niet 
duidelijk. De schuur bevindt zich tegenover de voordeur van de woning en tegen het talud van de 
grenssloot (een vergelijkbare situatie is aan te treffen bij de tegenoverliggende boerderij 
Lutkemeerweg 180). De schuur is opgetrokken op rechthoekige plattegrond met een gemetselde 
hoge voet en wanden met verticaal beschot. Het flauw hellende zadeldak met windveren en omtim-
merde goot is gedekt met rode Oudhollandse pannen. 
 
Ten zuiden van de boerderij, in de as van de oprit, staat een zeskantige hooiberg. Twee van de 
oorspronkelijk drie ijzeren roeden zijn nog aanwezig; de kap is niet meer beweegbaar. 
 
Cultuurhistorische context 
Boerderij ‘De Melkweg’, Lutkemeerweg 149, is van algemeen belang als een vroeg-20ste-eeuws 
melkveebedrijf van enige omvang ten zuiden van het IJ. Van architectuur- en cultuurhistorische 
waarde is de hoofdvorm, bestaande uit voornaam voorhuis, middenhuis en vastgebouwde stal. De 
boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de 
Lutkemeerweg en de samenhang met de tegenoverliggende boerderij Lutkemeerweg 180.  
 
N.B. 
Dit object werd alleen van buiten bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan het erf 
en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals het interieur van het woongedeelte en de 
gebintconstructie van de stal. 
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Lutkemeerweg 180, ‘Tijd is Geld’ 
 

 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij ‘Tijd is geld’, Lutkemeerweg 180, ligt aan de hoofdweg 
en ontginningsas die in noord-oostelijk-zuidwestelijke richting 
door het midden van de Lutkemeerpolder voert. De 
Lutkemeerpolder is geen vervening zoals in de directe omgeving 
maar een droogmakerij. Voor de inpoldering had het meer net als 
de Nieuwe Meer een verbinding met het Haarlemmermeer, dat in 
1852 droogviel. Daarna werd het Lutkemeer drooggemalen en in 
cultuur gebracht. Vanwege de kleiige bodem werd hier vooral 
akkerbouw bedreven, hetgeen voor de gebieden rond Amsterdam 
ongebruikelijk was. De oorspronkelijke verkaveling bestaat nog. De boerderij ligt haaks op de weg 
met bijgebouwen op het achtererf. Van de erfbeplanting is een gedeelte van de boomsingel 
(populieren) nog aanwezig. Het erf is ontsloten via een toegangsweg die noordelijk langs de 
boerderij naar het achterterrein voert.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ, kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. Deze verspreiding vond in mindere mate plaats direct ten zuiden van het IJ.  In die 
periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De eigenaren van dit nieuw 
gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar die boerderijen lieten 
bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw gebouwd. 
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De boerderij Lutkemeerweg 180 is van het stolptype en behoort tot de relatief weinige voorbeelden 
ten zuiden van het IJ. Met name rond Osdorp zijn nog enkele bewaard gebleven. 
De stolp kenmerkt zich door een compacte plattegrond en piramidale hoofdvorm. In de algemene 
opzet hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een vierkant bestaande uit 
gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze constructie rust 
het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwel geheel op deze 
constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. Zo behoefden alleen de vier 
gebintstijlen gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het midden en 
daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen zijn de 
overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een kelder, de deel, de stallen en de 
werkruimten. Een algemeen kenmerk van de traditionele boerderijen in dit gebied is de grupstal. In 
deze stalvorm staan de koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten 
schotten opgesteld. De mest werd opgevangen in de verdiepte goot of grup achter de koestanden. 
Het pad achter de koeien was dus zowel voer- als kruigang. 
 
Lutkemeerweg 180 dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De boerderij is gebouwd als 
gemengd bedrijf. De boerderij wordt reeds vier generaties bewoond door de familie Hogendam. 
Het gebouw en de omliggende gronden werd oorspronkelijk gepacht van Carl Rutgers van 
Rozenburg, een van de initiatiefnemers en eigenaren van de polder. Bij de boerderij behoorden 
eertijds 50 ha rondom het huisperceel en tegenwoordig nog 44 ha verspreid over het gebied. 
Omstreeks 1920 werden de boerderijen aan de Lutkemeerweg opgekocht door de gemeente 
Amsterdam. Een brand in 1930 heeft de boerderij gedeeltelijk verwoest, waarna deze weer is 
opgebouwd. Bij deze herbouw zal de afwijkende gebintconstructie tot stand zijn gekomen. Hierbij 
werden drie ver uiteenstaande gebintjukken (dubbel vierkant) zeer breed uitgevoerd met een 
tussenstijl. Zo ontstond een middenvak van vier delen. Deze constructie leverde ook een iets 
afwijkend boerderij-indeling op. 
De binnenstijlruimte werd slechts voor de helft als tasruimte bestemd en voor de andere helft als de 
deel waar men de landbouwmachines plaatste. De buitenstijlruimte aan voorzijde is geheel voor de 
woning gereserveerd. De koestanden lagen langs de lange noordoostgevel. Misschien waren de 
buitenmuren aanvankelijk alle van baksteen en keerden deze met uitzondering van de voorgevel die 
behouden werd bij de herbouw in hout terug. 
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Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de stolpboerderij en op het achtererf een stal, een wagenschuur, twee 
hooibergen en aan de oprit een kleine stenen schuur. 
De stolpboerderij is op vrijwel rechthoekige plattegrond opgetrokken met drie houten gevels. 
Alleen de voorgevel (zuidoost) kreeg een voornamer uiterlijk en werd daartoe iets hoger 
opgetrokken in baksteen (gemetseld in kruisverband), voorzien van een geprofileerde kroonlijst en 
symmetrisch ingedeeld door driemaal twee schuifvensters met luiken. In de as van het dakschild 
staat een vlakgedekte dakkapel voorzien van wangen en een gemetselde schoorsteen. Het 
schilddak, dat een opvallend langgerekte nok heeft, is gedekt met gesmoorde kruispannen. Een 
tweede schoorsteen staat tegen de oostelijke hoek. Tevens bevindt zich op het oosten maar niet tot 
in de hoek een kleine kelder, die een klein raam in de voorgevel heeft. 
Het beschot van de linker zijgevel (zuidwest) is enige jaren geleden vervangen en bevat vier 
stalramen en twee (niet-oorspronkelijke) ramen voor het woongedeelte. In de rechterzijgevel 
(noordoost) is het woongedeelte voorzien van rabatwerk en een raam en het bedrijfsgedeelte van 
gepotdekseld beschot en vier stalramen. Op de scheiding van woon- en bedrijfsgedeelte bevindt 
zich de ingang (de uitgebouwde houten tochtsluis is niet oorspronkelijk maar wel karakteristiek). 
Beide gevels hebben bakgoten op klossen. 
In de gepotdekselde achtergevel (noordwest) bevinden zich een kleine deur voor de voormalige stal 
langs de noordoostgevel, daarnaast hoge dubbele deeldeuren en rechts een kleinere dubbele 
inrijdeur. 
De gebintconstructie in het interieur bestaat uit een dubbel vierkant van tevens dubbele breedte. In 
de lengte staan drie dekbalkgebinten, die elk bestaan uit twee hoekstijlen en een ongebruikelijke 
middenstijl die verbonden zijn door een opgelegde, geschoorde en naar twee kanten iets 
overstekende koppelbalk. De drie gebinten zijn onderling verbonden door geschoorde gebintplaten 
en een koppelplaat over de middenstijlen. Op deze middelste koppelplaat is op drie plekken (niet 
alle boven de middenstijl) een nokstijl met gebintbalk geplaatst. Op de vierkantsconstructie rust de 
beschoten sporenkap (met zwaarder uitgevoerde hoofdsporen). Op enkele van de gebintstijlen 
werden telmerken waargenomen. 
De voorste buitenstijlruimte is afgeschot voor het woongedeelte. Aldus ontstaat een uitzonderlijk 
grote bedrijfsruimte die breder is dan lang en door de tussenstijl in feite in twee middenvakken is 
verdeeld. Deze constructie is uniek in Amsterdam en omgeving. Het gehele vak achter de 
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deeldeuren (inclusief de buitenstijlruimte) was bestemd voor de dorsvloer en alleen het vak daar-
naast was tasruimte. In de noordoostelijke buitenstijlruimte bevond zich over de gehele lengte van 
het gebouw de koestal; later werd dit deel bestemd voor de zaadkamer en opslag. 
 
De stal bevindt zich achter de boerderij in het verlengde van de oprit. In tegenstelling tot de 
boerderij zelf is deze opgetrokken in baksteen (kruisverband) op rechthoekige plattegrond en een 
met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak voorzien van bakgoten op klossen. De geveltop van 
de voorgevel (zuidoost) met klein overstek is versierd door een gesneden latwerk rond een ijzeren 
rozetvenster en een makelaar. Mogelijk zijn ook de windveren eertijds rijker uitgevoerd geweest.  
Alleen deze gevel is geheel ongepleisterd. De symmetrische gevelindeling werd hier gewijzigd: de 
centrale deur naar de voerdeel werd dichtgezet en naar de plek van het rechter stalraam verplaatst. 
De naar het erf gekeerde lange gevel (zuidwest) bevat behalve een vijftal ijzeren stalramen, een 
centrale staldeur en op de hoek nabij de boerderij een dubbele inrijdeur, die mogelijk niet-oor-
spronkelijk is. De tegenoverliggende lange gevel bevat zes overeenkomstige stalramen. De achter-
gevel (noordwest) heeft de kenmerkende indeling van een voerdeelstal met drie deuren voor de 
deel en de mestgangen en een zolderlaadluik. De inwendige indeling van de grupstal is nog frag-
mentarisch bewaard. De driebeukige constructie bestaande uit tweemaal zeven standvinken die in 
de lengte gekoppeld en geschoord zijn door een ingelaten gebintbalk. Hierop rust de balklaag voor 
de houten vloer van de hooizolder. 
 
De houten wagenschuur op langgerekte rechthoekige plattegrond staat aan de rand van het 
huisperceel met de nok evenwijdig aan de boerderij en de voormalige grenssloot. De wanden be-
staan uit een geteerd en gepotdekseld beschot en bevatten in de korte zuidoostgevel en de lange 
noordoostgevel dubbele houten inrijdeuren. De zuidwestgevel bevat een viertal vensteropeningen 
en de zuidoostelijke geveltop een laadluik. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. 
 
Achter de boerderij staan op enige afstand twee van oorspronkelijk drie hooibergen, die verwijzen 
naar de voor Amsterdam opvallend grote omvang van de veestapel en de oogst. Deze hooibergen 
bestaan elk uit vier roeden en een met golfplaten gedekt opvijzelbaar tentdak. De roeden van de 
hooiberg die het dichtste bij de boerderij staat zijn van beton, die van de achterste zijn van ijzer. 
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De oorspronkelijke functie van de kleine stenen schuur tussen de oprit en de sloot is niet bekend. 
De toegang ligt tegenover de voordeur van de boerderij. Mogelijk werden in de schuur de 
melkbussen gewassen en bewaard. De bakstenen schuur ligt met de nok evenwijdig aan de oprit en 
is op rechthoekige plattegrond opgetrokken met halfsteens muren en een zadeldak met gesmoorde 
kruispannen. De zuidoostelijke puntgevel bevat een staand houten venster, de noordoostgevel een 
ijzeren stalraam en de zuidwestgevel aan de oprit de houten toegangsdeur. (De dubbele deur op het 
noordwesten is niet oorspronkelijk.) 
 
Cultuurhistorische context 
Boerderij ‘Tijd is geld’, Lutkemeerweg 180, is van algemeen belang als laat en afwijkend 
voorbeeld van een grote stolpboerderij voor gemengd bedrijf ten zuiden van het IJ uit het laatste 
kwart van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Van architectuurhistorische waarde 
zijn de hoofdvorm, het materiaalgebruik, de unieke gebintconstructie en de detaillering van de 
boerderij en de stal. Tevens van architectuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm en constructie 
van de stal, de wagenschuur, de kleine schuur en de hooibergen. 
Als geheel heeft het erf ensemblewaarde. Het complex is tevens van stedenbouwkundige waarde 
vanwege de markante ligging aan de Lutkemeerweg, in het nog open landschap van de polder en 
tegenover boerderij ‘De Melkweg’. 
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Lutkemeerweg 262  
 

 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij ‘De Boterbloem’, Lutkemeerweg 262, ligt aan de hoofdweg en ontginningsas die in 
noordoostelijk-zuidwestelijke richting door het midden van de Lutkemeerpolder voert. De 
Lutkemeerpolder is geen vervening zoals in de directe omgeving maar een droogmakerij. Voor de 
inpoldering had het meer net als de Nieuwe Meer een verbinding met het Haarlemmermeer, dat in 
1852 droogviel. Daarna werd het Lutkemeer drooggemalen en in cultuur gebracht. Vanwege de 
kleiige bodem werd hier vooral akkerbouw bedreven, hetgeen voor de gebieden rond Amsterdam 
ongebruikelijk was. 
De boerderij ligt haaks op de weg. Direct ten zuidoosten van de boerderij ligt het later dan de 
boerderij gebouwde vrijstaande woonhuis. Ten noorden van de boerderij staat een bijschuur. Het 
erf is ontsloten via een toegangsweg die noordelijk langs de boerderij naar het achterterrein voert.  
 
Advies 
Lutkemeerweg 262 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 
Bij nadere inspectie blijkt de boerderij zeer ingrijpend te zijn verbouwd, waarbij te veel van de 
oorspronkelijke constructie en de indeling van zowel het interieur als de gevels verloren gegaan. 
De cultuurhistorische waarde van Lutkemeerweg 262 is derhalve inmiddels gering te noemen. 
Geadviseerd wordt het object niet voor bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Osdorperweg 571, ‘Nooitgedacht’  
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen de buurtschap Osdorp en de 
Haarlemmerweg, waar deze bij Halfweg op aansluit. De dijkweg lag verhoogd ten opzichte van de 
Osdorper Bovenpolder in het zuiden en de Osdorper Binnenpolder in het noorden. Het gebied 
maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid Osdorp, waarover de stad Amsterdam reeds in 
1529 belangrijke zeggenschap verwierf. Omstreeks het midden van de 19de eeuw stonden er een 
twintigtal boerderijen aan de rand van de polder, waaronder deze. In de vroege jaren-20 van de 20ste 
eeuw werd de polder verder uitgeveend en bemalen. De strook langs de Osdorperdijk bleef hoger 
liggen en daarachter groef men een brede vaart voor afwatering en transport. Degenen die bij de 
ontginning betrokken waren werden voor een deel de nieuwe boeren. 
De boerderij Osdorperweg 571 ligt op de dijk, pal aan de weg met de nokrichting evenwijdig aan 
de straat. Aan deze straat staat direct naast de boerderij een hooiberg waarnaast een daglonershuisje 
stond. Het erf wordt ontsloten aan de achterzijde via een zijstraat van de dijkweg. Het land dat bij 
de boerderij behoort ligt direct aan de overkant van de dijkweg in de Osdorper Binnenpolder.  
Tot na de Tweede Wereldoorlog lag langs de weg een relatief dichtbebouwd boerderijenlint. 
Hiervan is inmiddels het merendeel verdwenen. De landschappelijke structuur is echter nog 
herkenbaar.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij is gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw en kent een voor dit gebied a-typische 
indeling bestaande uit centraal het woonhuis met aan een kopse zijde een wagenschuur en aan de 
andere kopse zijde de stal. Direct achter de stal staat een hooiberg die het oorspronkelijke 
exemplaar vervangt.  
De stal was van het voerdeeltype met een driebeukige opzet. De middenbeuk was bestemd voor de 
voerdeel en in de zijbeuken stond het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden lag 
een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kon 
worden. De constructie bestond uit geschoorde standvinken en een dekbalk in de lengterichting, 
waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de 
buitenmuur.  
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 Foto: 1957 (RDMZ)  
 
 
Direct achter de stal en in het verlengde van het hoofdgebouw stond oorspronkelijk een hooiberg; 
een recenter exemplaar staat nu nog in het verlengde van de boerderij maar iets verder. Sinds 1970 
staat het vee in een nieuwe, grotere stal achter het hoofdgebouw. Achter de voordeur was een gang 
gelegen, die in de huidige situatie bij de naastgelegen ruimte is getrokken. Deze naastgelegen 
ruimte was oorspronkelijk de opkamer met kelder: de vloer van de opkamer is verlaagd tot het 
begane grond-niveau. De gang leidde naar achter naar de woonkeuken. Ook de stal was via de gang 
toegankelijk; het is een zogenaamde Hollandse stal. Per zijde was plaats voor twaalf koeien.  
In de wagenschuur waren in de zuidwestelijke hoek paardenstallen gesitueerd. De kopse gevel van 
de wagenschuur annex paardenstal is blind uitgevoerd 
 
Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij is opgetrokken in metselwerk op een rechthoekige plattegrond onder schilddak gedekt 
met rode Hollandse pannen. In het midden bevindt zich de woning, aan een kopse zijde de 
wagenschuur (zuidoost) en aan de andere kopse zijde de stal (noordwest). Een 
ventilatieschoorsteen staat op het nok van het dak van het stalgedeelte. Op het  zuidwestelijke 
dakvlak staat op de scheiding tussen woongedeelte en wagenschuur een schoorsteen.   
De langs- en tevens voorgevel (noordoost) ligt evenwijdig aan de straat en wordt aan de bovenzijde 
beëindigd door een gootlijst op sloffen. In het centrale deel is de voorzijde van het woongedeelte. 
Dit geveldeel bevat rechts de voordeur met links daarvan drie schuifvensters. Centraal boven dit 
middendeel is in het dakvlak een dakkapel onder zadeldak opgenomen. In het rechter geveldeel zijn 
drie getoogde stalvensters opgenomen. Deze vensters zijn voorzien van ijzeren roeden in een 
geometrisch patroon. In het linker gedeelte van de voorgevel is een hoge inrijdeur opgenomen met 
links daarvan een stalvenster.    
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Foto: 1957 (RDMZ) 
 
In de kopse gevel van het stalgedeelte (noordwest) is centraal een deur met bovenlicht en aan 
weerzijden tegen de zijgevels een mestdeur met bovenlicht opgenomen. De achtergevel (zuidwest) 
bevat links hetzelfde type stalvensters als in de voorgevel. De overige gevelopeningen van de 
achtergevel zijn modern (niet monumentaal). 
Ten zuidoosten van de boerderij staat een vierroedige hooiberg.  
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Osdorperweg 571 is van algemeen belang als bijzonder voorbeeld van een boerderij 
uit de tweede helft van de 19de eeuw in Amsterdam ten zuiden van het IJ. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm, de indeling van woongedeelte, stal en wagenschuur, 
de draagconstructie, het metselwerk en de goed bewaard gebleven indeling van de voorgevel en de 
overige gevel(delen) van het stalgedeelte. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de historische ligging in de dorpskern van 
Osdorperweg en als onderdeel van de gevelwand aan de Osdorperweg. 
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Osdorperweg 576 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 576 ligt in de Osdorper Binnenpolder op een rechthoekig 
kavel ten noordoosten van de weg. De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen de 
buurtschap Osdorp en de Haarlemmerweg, waar deze bij Halfweg op aansluit. De dijkweg lag 
verhoogd ten opzichte van de Osdorper Bovenpolder in het zuiden en de Osdorper Binnenpolder in 
het noorden. Het gebied maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid Osdorp, waarover de 
stad Amsterdam reeds in 1529 belangrijke zeggenschap verwierf. Omstreeks het midden van de 
19de eeuw stonden er een twintigtal boerderijen aan de rand van de polder, waaronder deze. In de 
vroege jaren-20 van de 20ste eeuw werd de polder verder uitgeveend en bemalen. De strook langs 
de Osdorperdijk bleef hoger liggen en daarachter groef men een brede vaart voor afwatering en 
transport. Degenen die bij de ontginning betrokken waren werden voor een deel de nieuwe boeren. 
De grotere boerderijen waren over het algemeen stolpen, zoals nummer 576. Tot na de Tweede 
Wereldoorlog lag langs de weg een relatief dichtbebouwd boerderijenlint. Hiervan is inmiddels het 
merendeel verdwenen. De landschappelijke structuur is echter nog herkenbaar.  
De boerderij staat met de nokrichting haaks op de dijkweg. Het erf wordt ontsloten via een 
toegangsweg vanaf de dijk die oostelijk langs de boerderij naar het achterliggende land voert. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd, ook ten zuiden van het IJ. 
De boerderij Osdorperweg 576 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De tasruimte voor de 
oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere 
zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een 
kelder, de deel, de stallen en de werkruimten. 
Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de 
koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. De mest 
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werd opgevangen in de verdiepte goot of grup achter de koestanden. Het pad achter de koeien was 
dus zowel voer- als kruigang. 
Osdorperweg 576 dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw. De boerderij is sinds 1940 geen 
agrarisch bedrijf meer, toen de eigenaar overging op melktransport. Bij bedrijfsbeëindiging bestond 
de veestapel uit circa 20 koeien, jongvee en enkele paarden voor het bewerken van het land. De 
boerderij had grond in de Osdorper Binnenpolder. De binnentasruimte was voldoende voor de 
opslag van het hooi. 
Hoewel de boerderij in constructie en hoofdvorm gaaf is, werden in de loop der tijd wijzigingen 
aangebracht. De oostelijke muur en het dak werden omstreeks 1975 vervangen. Van de erfindeling 
is de voortuin tussen de boerderij en de weg met twee knotbomen voor het woongedeelte bewaard. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
De stolpboerderij is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in baksteen en hout. De vier gevels 
zijn alle relatief hoog. Het schilddak is gedekt met overwegend rode Oudhollandse pannen met 
doorgestoken makelaars op de hoeken van de korte nok. Midden op het voorste dakschild staat een 
gemetselde schoorsteen. De dakkapel is (in huidige vorm) niet oorspronkelijk. 
Het metselwerk van de voorgevel (zuidwest) is witgepleisterd met een zwartgeschilderde plint en 
in pleisterwerk uitgevoerde sierkussens onder de vensters. Door middel van groeven is een 
natuursteenimitatie aangebracht. De gevel bevat twee schuifvensters van de woonkamer in het 
midden en een venster op de beide hoeken voor de zijkamers; de voordeur met bovenlicht en 
stoeptrede bevindt zich rechts van het midden. De voorgevel bezit een geprofileerde bakgoot. De 
linker zijgevel (noordwest) is over het woongedeelte in baksteen uitgevoerd en bevat een 
kelderraam. De voor het overig blinde gevel van de deel is beschoten met rabatwerk. De rechter 
zijgevel (zuidoost) is vervangen door een in staand verband gemetselde muur (na 1970) en bevat 
twee vensters voor het woongedeelte (de enkele grote ramen voor de bedrijfsruimte zijn niet 
oorspronkelijk). De achtergevel (noordoost) is tegelijk met de zijgevel in staand verband vervangen 
en heeft een gewijzigde indeling met twee grote inrijdeuren ten behoeve van het voormalige 
transportbedrijf op de boerderij. De staldeur in het midden en de dubbele deeldeuren rechts in de 
gevel zijn nog origineel. Waarschijnlijk waren de zij- en achtergevels alle in houten uitgevoerd. 
Van het interieur is de scheiding tussen woning en bedrijfsgedeelte bewaard gebleven, evenals in 
het woongedeelte de opkamer met kelder en de centrale woonkamer en in het bedrijfsgedeelte de 
deel aan de lange noordoostzijde. De drie bedsteden in de opkamer (twee tegen de woonkamer en 
een tegen de stal) zijn verdwenen. Toen de stolp nog als boerderij in gebruik was, strekte de koestal 
zich uit over de gehele lengte van de zuidoostelijke zijgevel. De voordeur gaf direct toegang tot de 
stal, met een tegenoverliggende deur in de achtergevel. De grupstal, die in de zomer gebruikt werd 
als zomerstal, bezat geen verdeling in koeschotten. Tegen de achtergevel bevond zich de 
paardenstal. Het middenvak diende als hooitas. Hier was vanuit de stal een houten bedstede 
ingebouwd. De grenenhouten vierkantsconstructie bestaat uit een dubbel vierkant van drie 
geschoorde gebinten op hoge gemetselde poeren. De halfhouts verbonden schoren van de twee 
buitenste gebinten zijn gedubbeld. De dekbalken hebben een overstek aan de stalzijde. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 576 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
stolpboerderij ten zuiden van het IJ uit de tweede helft van de 19de eeuw. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm, de voorgevel, de deeldeuren en het vierkantsgebint. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde als een van de laatste exemplaren in het oude 
boerderijenlint langs de Osdorperweg. 
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Osdorperweg 685 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 685 ligt in de Osdorper Bovenpolder op een smalle kavel 
ten zuidwesten van de weg. De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen de buurtschap 
Osdorp en de Haarlemmerweg, waar deze bij Halfweg op aansluit. De dijkweg lag verhoogd ten 
opzichte van de Osdorper Bovenpolder in het zuiden en de Osdorper Binnenpolder in het noorden. 
Het gebied maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid Osdorp, waarover de stad 
Amsterdam reeds in 1529 belangrijke zeggenschap verwierf. Bij een overstroming in 1836 kwam 
de Bovenpolder lange tijd onder water te staan. Omstreeks het midden van de 19de eeuw stonden er 
nog maar twee boerderijen. Pas in de jaren-20 van de 20ste eeuw werd de polder definitief 
ontwaterd en in cultuur gebracht. Degenen die bij de ontginning betrokken waren werden voor een 
deel de eerste boeren in het gebied.  
De grotere boerderijen waren over het algemeen stolpen. Daartussen bevonden zich kleinere 
bedrijven, zoals nummer 685. Tot na de Tweede Wereldoorlog lag langs de weg een relatief dicht-
bebouwd boerderijenlint. Hiervan is inmiddels het merendeel verdwenen. De landschappelijke 
structuur is echter nog herkenbaar.  
Deze voormalige boerderij staat met de nokrichting haaks op de dijkweg. Het erf wordt ontsloten 
via een toegangsweg vanaf de dijk die oostelijk langs de boerderij naar het achterliggende land 
voert. Van de erfindeling zijn nog fragmenten aanwezig. Voor het huis bevindt zich een kleine 
moestuin. De ontsluitingsweg vanaf de dijk is omstreeks 1960 tweezijdig met iepen beplant. 
Tevens zijn de wilgensingel rond het perceel en een boomgaard gedeeltelijk bewaard gebleven. 
 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Osdorperweg 685 is een boerderij van bescheiden omvang met een opzet in drie delen: woonhuis, 
stal en hooiberg. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 19de eeuw, met 
name in het gebied ten zuiden van het IJ. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de 
melkveehouderij. Vanwege de nabijgelegen afzetmarkt, zijn deze boerderijen slechts bij uitzon-
dering voorzien van een melkkelder. De stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige 
opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken staat het vee met de koppen 
naar de deel. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en 
deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. De constructie bestaat uit geschoorde stand-
vinken en een dekbalk in lengterichting, waarop de balken van de hooizolder rusten.  
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De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de buitenmuur. De hooiberg bezat oorspronkelijk 
drie, vier of soms vijf houten roeden en was over het algemeen open. 
 
Osdorperweg 685 is gebouwd omstreeks 1925, in de eerste jaren na de hernieuwde ontginning van 
de polder. Het werk werd uitgevoerd door de aannemer den Ouden uit Badhoevedorp (informatie 
van de bewoner). De boerderij werd opgekocht door de gemeente Amsterdam, met het oog op de 
ontwikkeling van het gebied. In 1981 heeft de boerderij zijn agrarische functie verloren. De 
boerderij heeft een vrijwel identieke pendant op Osdorperweg 737. Deze twee zijn gebouwd aan 
weerszijden van de Annahoeve, die de hoofdboerderij vormde en in de jaren-90 van de 20ste eeuw 
nog is gesloopt. 
Ten zuidoosten van het hoofdgebouw staat een wagenschuur annex stal. Op het achtererf staat een 
kleine schuur annex zomermelkstal. Noordwestelijk naast het huis bevindt zich een voormalige 
brongasput. De overige opstallen zijn niet monumentwaardig. 
 
Architectonische verschijningsvorm 
Het complex bestaat behalve de boerderij uit een wagenschuur annex stal, schuur annex zomerstal, 
en een brongasput en waterput. 
De boerderij bestaat uit drie achter elkaar geplaatste en aan elkaar vast gebouwde opstallen: het 
woonhuis, de stal en de hooiberg. 
Het woonhuis is op rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken en bestaat uit één bouwlaag 
en een zolderverdieping onder zadeldak. Het dak is gedekt met rode Oudhollandse pannen en heeft 
een klein overstek met windveren op getrapte klossen. Op de nok in het midden van het huis staat 
een schoorsteen. De gevels zijn gemetseld in halfsteens verband met een iets naar buiten stekende 
rondgaande koppenlaag ter hoogte van de onderdorpels van de vensters. De woonhuisvloer ligt 
twee treden boven het vloerniveau van de stal en boven het maaiveld, dat zelf in de loop van de tijd 
nog verder is ingeklonken. 
De symmetrische voorgevel (noordoost) met muurankers ter versteviging van het metselwerk bevat 
twee vierruitsvensters beneden voor de voorkamer en de slaapkamer en in de geveltop een 
drieruitsvenster voor de zolderslaapkamer. 
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De linker zijgevel (zuidoost) bevat twee vensters van de voor- en de achterkamer. De rechter-
zijgevel (noordwest) bevat een keukenvenster. 
De deur in de achtergevel (zuidwest) komt met enkele treden direct uit op de achterkamer. De 
puntgevel met drieruitsvenster heeft een houten beschot. 
Het interieur is oorspronkelijk verdeeld in vier vertrekken met in het midden een 
gemeenschappelijk rookkanaal; een kamer en suite en een slaapkamer en keuken met daartussen de 
zoldertrap. 
Het woongedeelte wordt via een vlakgedekte stenen tussenlid met de stal verbonden. Hierin 
bevindt zich aan zuidoostzijde de toegang tot huis en stal. Aan de noordwestzijde is in het laatste 
kwart van de 20ste eeuw een douche- en toiletruimte uitgebouwd. 
De lage koestal is op rechthoekige plattegrond in halfsteens verband en met gepleisterde 
binnenwanden opgetrokken. Deze heeft een geknikt zadeldak gedekt door rode Oudhollandse 
pannen. De nok ligt in het verlengde van die van het woongedeelte. De stal van het voerdeeltype is 
toegankelijk via de deeldeuren in de beide kopgevels en via een later aangebrachte deur naar het 
melkhok op de noordoosthoek. In de achtergevel bevinden zich tevens twee deuren van de 
mestgangen. De zijgevels (zuidoost en noordwest) bevatten ijzeren stalramen (drie, resp. vier). De 
stal is opgezet als een driebeukige Hollandse grupstal met twee rijen koeien in de zijbeuken met 
voergoot op de deel en een verdiepte mestgoot en mestgang tegen de buitengevels. Per gebintvak 
was plaats voor drie koeien, negen in totaal. De constructie bestaat uit twee gebinten van vijf 
standvinken en (met enkele lip) opgelegde en bij de stijlen geschoorde langsgebintbalk. De 
buitenste stijlen staan tegen de kopgevels. De twee gebinten zijn in de breedte gekoppeld door 
dwarsbalken waarop de planken vloer van de hooizolder rust. De zijbeuken hebben een beschoten 
kap waarbij de gebintbalken in de buitenmuur zijn opgelegd.  
De stal is met de hooiberg daarachter verbonden door een secundair aangebracht houten windhok 
onder flauw hellend zadeldak.  
Het hooi werd opgeslagen in de gesloten hooiberg die in huidige vorm bestaat uit vier betonnen 
roeden en een opvijzelbare kap. In het onderste deel, dat is dichtgezet met kalkzandsteen, is later 
een jongveestalling gemaakt. Het hooi werd daarbij opgeslagen op een verhoogde tasvloer. 
Oorspronkelijk heeft hier een open drieroeden hooiberg gestaan. De oude windvaan ‘Anno 1925’ is 
op de huidige hooiberg herplaatst. 
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Ten zuidoosten van het huis staat evenwijdig een houten wagenschuur annex stal, waar eertijds 
plaats was voor twee paarden en drie stieren. De geteerde wanden zijn gepotdekseld en het 
zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. De zeer eenvoudige constructie bestaat uit 
ongeschoorde wandstijlen op de gemetselde voetmuur met een halfhouts verbonden dekbalk 
waarop de zoldervloer is aangebracht. 
Op het achtererf staat een kleine schuur annex zomermelkstal. Deze houten opstal op stenen voet 
heeft een rechthoekige plattegrond met pannengedekt zadeldak en gepotdekselde geteerde wanden 
en een later aangekapt stalgedeelte onder lessenaarsdak. De gordingenkap rust op de kopgevels en 
een enkel schaarspant met nokstijl, schoren en tussenbalk, die door middel van een schoor met de 
wandstijl is verbonden.  
Noordwestelijk naast het huis bevinden zich het restant van een gemetselde brongasput en een 
betonnen waterput. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 685 is van algemeen belang als een goed voorbeeld van een 
bescheiden boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Van architectuur- 
en cultuurhistorische waarde is de opzet van stenen huis, vastgebouwde lagere stal en vierroeden 
hooiberg met windhok. Het feit dat de boerderij identiek is aan Osdorperweg 737 verhoogt de 
cultuurhistorische waarde. De oorspronkelijke indeling en gebintconstructie van de stal zijn van  
architectuur- respectievelijk bouwhistorische waarde. 
De ensemblewaarde van het erf is gelegen in de samenhang met de wagenschuur annex stal, de 
zomermelkstal en de restanten van de restanten van de boombeplanting. De boerderij is van 
stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in het boerderijlint van de Osdorperweg. 
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Osdorperweg 737 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 737 ligt in de Osdorper Bovenpolder op een smalle kavel 
ten zuidwesten van de weg. De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen de buurtschap 
Osdorp en de Haarlemmerweg, waar deze bij Halfweg op aansluit. De dijkweg lag verhoogd ten 
opzichte van de Osdorper Bovenpolder in het zuiden en de Osdorper Binnenpolder in het noorden. 
Het gebied maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid Osdorp, waarover de stad 
Amsterdam reeds in 1529 belangrijke zeggenschap verwierf. Bij een overstroming in 1836 kwam 
de Bovenpolder lange tijd onder water te staan. Omstreeks het midden van de 19de eeuw stonden er 
nog maar twee boerderijen. Pas in de jaren-20 van de 20ste eeuw werd de polder definitief 
ontwaterd en in cultuur gebracht. Degenen die bij de ontginning betrokken waren werden voor een 
deel de eerste boeren in het gebied.  
De grotere boerderijen waren over het algemeen stolpen. Daartussen bevonden zich kleinere 
bedrijven, zoals nummer 737. Tot na de Tweede Wereldoorlog lag langs de weg een relatief 
dichtbebouwd boerderijenlint. Hiervan is inmiddels het merendeel verdwenen. De landschappelijke 
structuur is echter nog herkenbaar.  
De boerderij staat met de nokrichting haaks op de dijkweg. Het erf wordt ontsloten via een 
toegangsweg vanaf de dijk die oostelijk langs de boerderij naar het achterliggende land voert. Van 
de erfindeling zijn nog fragmenten aanwezig. Voor het huis bevindt zich een kleine moestuin. De 
ontsluitingsweg vanaf de dijk is omstreeks 1960 tweezijdig met iepen beplant. Tevens bevindt zich 
een kleine boomgaard op de noordwestelijke terreinhoek. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Osdorperweg 737 is een boerderij van bescheiden omvang met een opzet in drie delen: woonhuis, 
stal en hooiberg. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 19de eeuw, met 
name in het gebied ten zuiden van het IJ. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de 
melkveehouderij. Vanwege de nabijgelegen afzetmarkt, zijn deze boerderijen slechts bij 
uitzondering voorzien van een melkkelder. De stal is van het voergangtype en heeft een 
driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken staat het vee 
met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via 
mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. De constructie bestaat uit 
geschoorde standvinken en een dekbalk in lengterichting, waarop de balken van de hooizolder 
rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de buitenmuur. De hooiberg bezat 
oorspronkelijk drie, vier of soms vijf houten roeden en was over het algemeen open. 
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Osdorperweg 737 is gebouwd omstreeks 1925, in de eerste jaren na de hernieuwde ontginning van 
de polder. Het werk werd uitgevoerd door de aannemer den Ouden uit Badhoevedorp (informatie 
van de bewoner). De boerderij werd opgekocht door de gemeente Amsterdam, met het oog op de 
ontwikkeling van het gebied. De boerderij heeft een vrijwel identieke pendant in Osdorperweg 685. 
Deze twee zijn gebouwd aan weerszijden van de Annahoeve, die de hoofdboerderij vormde en in 
de jaren-90 van de 20ste eeuw nog is gesloopt. 
Bij groot onderhoud omstreeks 1965 werd de kap van de stal vernieuwd. Weer later zijn de ramen 
van het woongedeelte en de westelijke stalmuur vervangen. Ten zuidoosten van het hoofdgebouw 
staat een wagenschuur annex stal. De overige opstallen zijn voor het monument van ondergeschikt 
belang.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
Het complex omvat behalve de boerderij een wagenschuur annex stal en een waterput. 
De boerderij bestaat uit drie achter elkaar geplaatste en aan elkaar vast gebouwde opstallen: het 
woonhuis, de stal en de hooiberg. 
Het woonhuis is op rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken en bestaat uit één bouwlaag 
en een zolderverdieping onder zadeldak. Het dak is gedekt met rode Oudhollandse pannen en heeft 
een klein overstek met windveren op getrapte klossen. Door de nok steken twee schoorstenen: een 
in het midden van het huis en een tegen de achtergevel boven de keuken. De gevels zijn gemetseld 
in halfsteens verband met een iets naar buiten stekende rondgaande koppenlaag ter hoogte van de 
onderdorpels van de vensters. De woonhuisvloer ligt twee treden boven het vloerniveau van de stal 
en van het maaiveld, dat zelf in de loop van de tijd nog verder is ingeklonken. De symmetrische 
voorgevel (noordoost) met muurankers ter versteviging van het metselwerk bevat twee (vervangen) 
vierruitsvensters beneden voor de voorkamer en de slaapkamer en in de geveltop een 
drieruitsvenster voor de zolderslaapkamer. 
De linker zijgevel (zuidoost) bevat twee vensters van de voor- en de achterkamer. De 
rechterzijgevel (noordwest) bevat een keukenvenster. 
De deur in de achtergevel (zuidwest) komt met enkele treden direct uit op de achterkamer. De 
puntgevel met drieruitsvenster heeft een houten beschot. 
 
Het interieur was oorspronkelijk verdeeld in vier vertrekken met in het midden een 
gemeenschappelijk rookkanaal; een kamer en suite en een slaapkamer en keuken, met daartussen 
de zoldertrap. 
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Het woongedeelte wordt via een vlakgedekte en smal stenen tussenlid met de stal verbonden. Beide 
vrije gevels (zuidoost en noordwest) hebben een toegangdeur. Via deze tussenbouw worden 
woonhuis en stal ontsloten. 
De lage koestal is op rechthoekige plattegrond in halfsteens verband en met gepleisterde binnen-
wanden opgetrokken. De stal heeft een geknikt zadeldak gedekt door rode opnieuw verbeterde 
Hollandse pannen (een aantal met ventilatieopeningen). De nok ligt in het verlengde van die van 
het woongedeelte. Op de nok staat een zogenaamd kistluik, een ventilatiekanaal vanuit de stal.  
De stal van het voerdeeltype is toegankelijk via deeldeuren in de beide kopgevels. In de achtergevel 
bevinden zich tevens twee deuren van de mestgangen. 
De zijgevels (zuidoost en noordwest) bevatten elk vier ijzeren stalramen. De stal is opgezet als een 
driebeukige Hollandse grupstal met twee rijen koeien in de zijbeuken met voergoot op de centrale 
deel en een verdiepte mestgoot en mestgang tegen de buitengevels. Per gebintvak was plaats voor 
drie koeien, twaalf in het totaal. De constructie bestaat uit twee langsgebinten van vijf standvinken 
en (met enkele lip) opgelegde en bij de stijlen geschoorde langsgebintbalk. De buitenste stijlen 
staan tegen de kopgevels. De twee gebinten zijn in de breedte gekoppeld door dwarsbalken waarop 
de planken vloer van de hooizolder rust. De zijbeuken hebben een beschoten kap waarbij  de 
gebintbalken in de buitenmuur zijn opgelegd. 
De stal en de hooiberg daarachter zijn verbonden door een secundair aangebracht houten windhok 
onder flauw hellend zadeldak. 
Het hooi werd opgeslagen in de hooiberg die in huidige vorm bestaat uit vier betonnen roeden en 
een opvijzelbare kap waarop een windvaan met het bouwjaar ‘1975’. 
 
Ten zuidoosten van het huis staat evenwijdig een houten wagenschuur annex stal. De wanden 
bestaan uit rabatwerk en het zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen. De eenvoudige 
gebintconstructie bestaat uit wandstijlen en geschoorde dekbalken waarop de vloer van de 
hooizolder is aangebracht. 
 
Westelijk naast het huis bevindt zich een betonnen waterput. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Osdorperweg 737 is van algemeen belang als een goed voorbeeld van een 
bescheiden boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Van architectuur- 
en cultuurhistorische waarde is de opzet van stenen huis, vastgebouwde lagere stal en vierroeden 
hooiberg met windhok. Het feit dat de boerderij identiek is aan Osdorperweg 685 verhoogt de 
cultuurhistorische waarde. Van architectuurhistorische waarde zijn de oorspronkelijke indeling en 
langsgebintconstructie van de stal. 
De ensemblewaarde van het erf is gelegen in de samenhang met de wagenschuur annex stal, 
waterput en de restanten van de boombeplanting. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde 
vanwege de ligging in het boerderijlint van de Osdorperweg. 
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Osdorperweg 756, ‘Bij Goedvinding’ 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij ‘Bij Goedvinding’, Osdorperweg 756, ligt in de Osdorper Binnenpolder op een blok-
vormig kavel ten noordoosten van de weg. De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen 
de buurtschap Osdorp en de Haarlemmerweg, waar deze bij Halfweg op aansluit. De dijkweg ligt 
verhoogd ten opzichte van de Osdorper Bovenpolder in het zuiden en de Osdorper Binnenpolder in 
het noorden. Het gebied maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid Osdorp, waarover de 
stad Amsterdam reeds in 1529 belangrijke zeggenschap verwierf. Omstreeks het midden van de 
19de eeuw stonden er een twintigtal boerderijen aan de rand van de polder. In de vroege jaren-20 
van de 20ste eeuw werd de polder verder uitgeveend en bemalen. De strook langs de Osdorperdijk 
bleef hoger liggen en daarachter groef men een brede vaart voor afwatering en transport. Degenen 
die bij de ontginning betrokken waren werden voor een deel de nieuwe boeren. 
De grotere boerderijen waren over het algemeen stolpen, zoals nummer 756. Tot na de Tweede 
Wereldoorlog lag langs de weg een relatief dichtbebouwd boerderijenlint. Hiervan is inmiddels het 
merendeel verdwenen. De landschappelijke structuur is echter nog herkenbaar.  
De boerderij staat met de nokrichting haaks op de dijkweg. Het erf wordt ontsloten via een 
toegangsweg vanaf de dijk die oostelijk langs de boerderij naar het achterliggende land voert 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
In Noord-Holland ten noorden van het IJ kreeg de stolpboerderij in de 17de eeuw een grote 
verspreiding. In die periode vonden in dit provinciedeel de grote inpolderingen plaats. De 
eigenaren van dit nieuw gecreëerde land waren doorgaans stedelingen uit Amsterdam en Alkmaar 
die boerderijen lieten bouwen. Stolpboerderijen werden tot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw 
gebouwd, ook ten zuiden van het IJ. 
De boerderij Osdorperweg 756 is van het stolptype, dat zich kenmerkt door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. De tasruimte voor de 
oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere 
zijbeuken daaromheen zijn de overige functies gerangschikt: de woning, vaak voorzien van een 
kelder, de deel, de stallen en de werkruimten. 
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Een algemeen kenmerk van de boerderijen in dit gebied is de grupstal. In deze stalvorm staan de 
koeien met de koppen naar de buitenmuur twee aan twee tussen houten schotten opgesteld. De mest 
werd opgevangen in de verdiepte goot of grup achter de koestanden. Het pad achter de koeien was 
dus zowel voer- als kruigang. 
 
Osdorperweg 756 dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en werd gebouwd door de familie 
Graanman. In de 20ste eeuw kocht de gemeente Amsterdam de boerderij op. De boerderij is nog 
steeds in gebruik als gemengd bedrijf met ongeveer 20 ha bouwland en 14 ha weide.  
De boerderij werd in verschillende perioden hersteld. De gesloten hooiberg met vaste kap ging in 
1959 door hooibroei verloren en werd vervangen door de huidige drieroeder. Omstreeks 1950 werd 
het metselwerk van de zij- en achtergevel vervangen. De voorgevel werd in 1975 hersteld. 
Omstreeks 1980 werd het dak vernieuwd. Het oudste metselwerk bevindt zich aan de westgevel en 
bij de deeldeuren op de noordwestelijke hoek. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit een stolpboerderij en een jongveestalling. 
De stolpboerderij is op vrijwel vierkante plattegrond opgetrokken in baksteen. Het tentdak is 
gedekt met rode Hollandse pannen. Midden op het voorste dakschild staat een gemetselde 
schoorsteen; de schoorsteen van de keuken op de zuidhoek is verdwenen. In de as van de voorgevel 
staat een dakkapel met sierlijstwerk onder zadeldak. Langs de vier gevels zijn bakgoten op klossen 
aangebracht. 
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De voorgevel (zuidwest) heeft een verdeling in drieën die correspondeert met de inwendige 
indeling: twee vensters in het midden van de woonkamer, twee vensters links van de opkamer en 
rechts de voordeur en een keukenvenster op de hoek. 
De rechterzijgevel (zuidoost) bevat vijf halfronde ijzeren stalramen (eertijds zeven) van de lange 
regel met koeien en een keukenvenster. De achtergevel bevat links de staldeur, drie stalramen van 
de jongveestal en rechts de iets teruggeplaatste deeldeuren. 
 
De gebintconstructie in de boerderij is nog in tact. Deze bestaat uit een dubbelgeschoorde 
constructie van vier stijlen, die in de breedte twee aan twee gekoppeld zijn door dekbalken zonder 
overstek en in de lengte verbonden zijn door gebintplaten. Nadat achter de boerderij een grote 
hooiberg was geplaatst, werd het middenvak (de hooitas) ingericht als stal voor twaalf koeien. 
Daarboven werd een vloer voor de hooizolder aangebracht. De deel langs de noordwestgevel bezit 
gedeeltelijk een houten dorsvloer.  
 
Ten noordwesten van de boerderij staat een houten jongveestalling onder een pannengedekt 
zadeldak.  
 
Cultuurhistorische context 
Boerderij ‘Bij Goedvinding’, Osdorperweg 756, is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
stolpboerderij ten zuiden van het IJ uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm en het vierkantsgebint. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend element en als een van de laatste 
exemplaren in het voormalige boerderijenlint langs de Osdorperweg. 
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Osdorperweg 70  
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Osdorperweg 70 ligt aan de rand van de dorpskom van Sloten nabij de kerk. Sloten 
behoort tot een van de oudste kernen uit het gebied, waarvan al in 1063 melding wordt gemaakt. 
De dorpskom bestond omstreeks het midden van de 19de eeuw uit 35 huizen, waartoe ook de 
boerderij gerekend moet zijn. 
De Osdorperweg vormt vanouds de verbinding tussen de het dorp Sloten en de Haarlemmerweg, 
waar deze bij Halfweg op aansluit. Het gebied maakte deel uit van de middeleeuwse heerlijkheid 
Osdorp, waarover de stad Amsterdam reeds in 1529 belangrijke zeggenschap verwierf.  
Het erf staat met de nokrichting haaks op de weg en wordt aan de westzijde ontsloten. Vóór het 
woongedeelte van de stolpschuur staat een put.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Osdorperweg 70 uit de tweede helft van de 19de eeuw bestaat uit een langgerekte boerderij en een 
tegen de zuidzijde aangebouwde stolpschuur.  In de boerderij fungeerde het voorste gebintvak van 
de stal als ruimte voor het dagelijkse wonen en wordt ook wel middelhuis genoemd. Het voorhuis 
is vaak geheel of gedeeltelijk onderkelderd en bevat de mooie kamer en dient daarnaast als 
slaapruimte. Vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege gelaten en 
werd het voorhuis steeds meer voor het dagelijks wonen gebruikt.   
De stal is van het voerdeeltype met een driebeukige opzet. De middenbeuk was bestemd voor de 
voerdeel en in de zijbeuken stond het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden lag 
een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kon 
worden. De constructie bestond uit geschoorde standvinken en een dekbalk in de lengterichting, 
waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de 
buitenmuur.  
De stolpschuur kenmerkt zich door een compacte plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is 
de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit een vierkant bestaande uit vier gebintstijlen die 
zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en gebintplaten. Op deze constructie rust het grote 
piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie  
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rust, is de dragende functie van de gevels gering. Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen 
gefundeerd te worden. De tasruimte voor de oogst bevindt zich in het midden en daarmee in het 
hoogste gedeelte van de boerderij. In de lagere zijbeuken daaromheen zijn de overige functies 
gerangschikt.  
Er hebben meerdere verbouwingen aan de boerderij plaatsgevonden, zoals twee nieuwe vensters in 
het woongedeelte van het hoofdgebouw en nieuwe vensters in de gevels van de stolpschuur. De 
keldervensters zijn dichtgemetseld. Verder is het rechter gedeelte van de voorgevel van de 
stolpschuur (west) thans uitgevoerd in blind metselwerk; oorspronkelijk bevonden zich hier hoge 
inrijdeuren.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij is opgebouwd in rode baksteen uit één bouwlaag en een kapverdieping onder 
zadeldak gedekt met blauwe Hollandse pannen. Op het zuidelijke dakvlak van het woongedeelte 
staat een schoorsteen. Alle bakstenen gevels zijn voorzien van een gepleisterde voet.  
De voorgevel (west) ligt evenwijdig aan de weg en is symmetrisch ingedeeld met op begane-
grondniveau vier licht getoogde schuifvensters. Op zolderniveau is centraal een boogvormig 
venster opgenomen. In de togen boven de vensters zijn gele bakstenen opgenomen. Onder het 
zoldervenster is een steen met de tekst “Welgelegen” ingemetseld. Linksonder in de gevel bevindt 
zich een met dezelfde gele baksteen getoogd, dichtgemetseld keldervenster.  
De beide zijgevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een gootlijst op sloffen. De 
geveldelen van de woning bevatten twee licht getoogde schuifvensters waarbij in de togen boven 
de vensters gele bakstenen zijn opgenomen. De aanwezigheid van het middelhuis is in het exterieur 
zichtbaar door de ter hoogte van het middelhuis aanwezige deur met bovenlicht en rechts daarvan 
een venster. In de noordgevel bevindt zich ter hoogte van het woongedeelte een originele deur met 
bovenlicht en rechtsonder een dichtgemetseld getoogd keldervenster. Deze gevelopeningen in de 
noordelijk zijgevel zijn voorzien van eenzelfde detaillering als die in de voorgevel. Het stalgedeelte 
wordt verlicht door licht getoogde stalvensters met een ijzeren roedenverdeling in een geometrisch 
patroon. De achtergevel (oost) bevat centraal een deur en aan weerszijden tegen de zijgevel een 
mestdeur. Boven de centrale deur is op zolderniveau een hooiluik gesitueerd.  
 
De stolpschuur is op rechthoekige plattegrond deels opgetrokken in hout en deels in metselwerk.  
Het linker gedeelte van de voorgevel (west) is opgetrokken in metselwerk en bevat geheel links een  
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deur met bovenlicht en rechts een licht getoogd schuifvenster met eenzelfde detaillering als die van 
het hoofdgebouw. Het overige gedeelte van de voorgevel is vermoedelijk in verschillende fasen 
versteend. De zijgevel (zuid) van de stolpschuur is opgebouwd uit horizontale houten delen op een 
gemetselde voet. Het schilddak, dat een opvallend langgerekte nok heeft, is gedekt met rode 
Hollandse pannen, behalve het westelijke dakvlak dat met blauwe Hollandse pannen gedekt is.  
 
Cultuurhistorische context 
De boerderij Osdorperweg 70 is van algemeen belang als bijzonder voorbeeld van een boerderij uit 
de tweede helft van de 19de eeuw in Amsterdam ten zuiden van het IJ. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm, de indeling van woongedeelte, stal en stolpschuur en 
de goed bewaard gebleven indeling van de voorgevel en de gevelindeling van het stalgedeelte. 
De boerderij is van hoge stedenbouwkundige waarde vanwege de historische ligging aan de rand 
van de dorpskern van Sloten. 
 
NB 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de achtergevel en de draagconstructie van de stal.  
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Sloterweg 1251-1253  
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Sloterweg 1251-1253 ligt in de dorpskom van Sloten nabij de kerk. Sloten 
behoort tot een van de oudste kernen uit het gebied, waarvan al in 1063 melding wordt gemaakt. 
De dorpskom bestond omstreeks het midden van de 19de eeuw uit 35 huizen, waartoe ook de 
boerderij gerekend moet zijn. De boerderij behoort thans tot de oudste gebouwen van Sloten.  
De boerderij staat met de nokrichting van het voorgedeelte evenwijdig aan de straat. Er is geen 
sprake van een voortuin of erf; de voorgevel bevindt zich op de rooilijn. Het achtererf wordt 
ontsloten via een steeg ten oosten van het gebouw, waaraan zich ook de stal bevindt. De stal en 
bijgebouwen liggen ten opzichte van het voorgedeelte niet evenwijdig maar onder een flauwe hoek. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Sloterweg 1251-1253 dateert in kern uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het is het restant van 
een boerderij met de kenmerkende ligging in een bebouwde kom. De boerderij maakt onderdeel uit 
van een min of meer gesloten straatwand en heeft geen voorerf. Het gebouw heeft zich 
hoogstwaarschijnlijk op een betrekkelijk smalle kavel bevonden, met vrijwel zeker een hooiberg en 
andere opstallen. Mogelijk is het stalgedeelte van de L-vormige boerderij langer geweest. Anders 
zal er achter de boerderij een grotere stal hebben gestaan. Een indicatie voor de omvang van het 
bedrijf is de aanwezigheid en het formaat van de uitgebouwde opkamer. Deze wijst op 
zuivelbereiding (kaasmakerij) van enige omvang. Opkamers zijn in de directe omgeving van 
Amsterdam inmiddels een zeldzaamheid. Op de boerderij hebben tot op heden minimaal vier 
opeenvolgende generaties van één familie gewoond. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de 
achtergevel grotendeels vervangen. In de vroege 20ste eeuw werd een aanbouw onder lessenaarsdak 
aan de steeg toegevoegd. Uit dezelfde periode dateert ook de vrijstaande stal die met de lange gevel 
aan de steeg grenst. Aan de straatzijde is in het woongedeelte in de late 19de eeuw een winkel 
ingericht. Later werd dit een kapperszaak, die tot in het midden van de 20ste eeuw bleef bestaan. 
Tot in de jaren-50 van de 20ste eeuw is de boerderij in bedrijf geweest. Omstreeks 1970 is het pand 
hersteld, met name de kap geïsoleerd en van nieuwe pannen voorzien. In de late jaren-1990 werd 
inwendig gemoderniseerd, waarmee de oude structuur verloren ging. Daarnaast werden 
dakkapellen geplaatst en werd van de oostelijke geveltop vervangen. Achter de boerderij werden 
drie geschakelde eenkamerwoningen gebouwd, die vervolgens met een verdieping werden 
verhoogd en samengevoegd. 
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Architectonische verschijningsvorm 
Het boerderijcomplex bestaat uit de boerderij en een stal. 
De boerderij heeft een L-vormige plattegrond en bestaat uit een aan de straatzijde gelegen 
woongedeelte met uitgebouwde kelder en opkamer en een zeer kort stalgedeelte. Het schilddak, dat 
bij de opkamer in een puntgevel eindigt en op het westen opvallend laag doorloopt, is gedekt met 
20ste-eeuwse, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Bij het herstel van de kap in de tweede helft 
van de 20ste eeuw is waarschijnlijk tegelijk de grote dakkapel boven de woning aangebracht. Aan 
de oostzijde is tegen de opkamer een lage aanbouw onder lessenaarsdak geplaatst. 
Het metselwerk van de gevels (overwegend in kruisverband gemetseld) dateert uit verschillende 
perioden. De voorgevel en het onderste deel van de (deels gepleisterde en witgekalkte) achtergevel 
van de kelder en de stal zijn 17de -eeuws; het bovendeel van de achtergevel is 19de-eeuws; het 
halfsteens metselwerk van de oostelijke aanbouw dateert uit omstreeks 1900; de opbouw met 
dakkapellen boven de opkamer dateert uit de tweede helft van de 20ste eeuw, evenals het 
halfsteenswerk van de noordwestelijke hoek van de voorgevel. 
De voorgevel bestaat uit twee delen, te weten de opkamer met twee grote vensters en twee 
keldervensters en het voormalige winkelgedeelte, dat in het eerste kwart van de 20ste eeuw werd 
aangebracht en onder een ijzeren latei werd ingedeeld met een deur geflankeerd door een venster. 
Mogelijk hebben hier oorspronkelijk de stal- en inrijdeuren gezeten en begonnen de stal en de deel 
direct achter de gevel. 
 
De vrijstaande stal langs de steeg is op rechthoekige plattegrond in halfsteens verband opgetrokken 
onder een flauwhellend zadeldak dat met rode Oudhollandse pannen is gedekt. De lange gevels 
bevatten beide een deeldeur, twee mestdeuren en ijzeren stalramen. De grupstal had een indeling in 
dwarsrichting waarbij de koeien in drie rijen stonden: twee met de koppen naar de dwarsdeel en 
een rij met de koppen naar de zuidelijke buitenmuur. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Sloterweg 30 en stal is van algemeen belang als zeldzaam geworden 
restant van een 17de-eeuwse boerderij in Amsterdam ten zuiden van het IJ. Hoewel rudimentair 
bewaard, zijn van architectuur- en cultuurhistorische waarde de L-vormige plattegrond, de kelder 
en opkamer en het historische metselwerk. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de dorpskern van Sloten en 
als onderdeel van de gevelwand aan de Sloterweg. 
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Sloterweg 1251–1253 anno 1957 (Foto: RDMZ) 
 
 
N.B. 
1. Sloterweg 1253 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 

Bij nadere inspectie blijkt: 
- de boerderij inwendig ingrijpend te zijn gerenoveerd; 
- de erfsituatie niet meer als agrarisch bedrijf herkenbaar te zijn; 
- veel van de oorspronkelijke constructie en het materiaal achter de voorgevel is verloren 

gegaan. 
De cultuurhistorische waarde is derhalve beperkt, zodat ondanks de ouderdom en zeldzaamheid 
van de hoofdvorm twijfel is gerezen omtrent de wenselijkheid het object voor te dragen voor 
bescherming. Geadviseerd word hierover vanuit het gemeentelijk monumentenbeleid nader de 
gedachten te bepalen. 

2. Dit object werd van buiten bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan het erf en 
het interieur zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de cultuurhistorische waarde 
beïnvloeden, met name in het gedeelte van de kelder en opkamer. 
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Ouderkerkerdijk 215 
 

 
 

 
 
 
De voormalige boerderij ‘Oranjevelt’, Ouderkerkerdijk 215, gebouwd in 1876, werd in de eerste 
selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. Bij nadere inspectie op afstand bleek 
het volgende: 
- op het moment van inspectie vond een ingrijpende verbouwing plaats, die neerkomt op de 

complete herbouw van het stalgedeelte in aangepaste maatvoering en met nieuwe materialen; 
- het voorhuis verkeert in matige staat en is inwendig gewijzigd; 
- eerdere initiatieven van de eigenaar om de zwaar vervallen boerderij te herstellen werden door 

de gemeente niet ondersteund. 
De cultuurhistorische waarde van de boerderijplaats ‘Oranjevelt’ is hoog evenals de ligging aan de 
Amstel, waarbij het voorhuis tegen de dijk is gebouwd en de vastgebouwde stal in de dieper 
gelegen polder staat. Het betreft een van de allerlaatste Amsterdamse boerderijplaatsen langs de 
Amstel die nog bestaan. Toch is de monumentale waarde van de resterende opstal zelf inmiddels 
gering.  
 
Geadviseerd wordt het object niet voor bescherming als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Ouderkerkerdijk 245 – ‘Altoos Zorg’ 
 

 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij ‘Altoos Zorg’, Ouderkerkerdijk 245 ligt aan de oostelijke Amsteldijk, met landerijen in 
de Groot-Duivendrechtsche Polder. Vanaf de 17de eeuw hebben rijke stedelingen langs de Amstel 
buitenplaatsen gebouwd. Vanaf 1800 reeds werden de eerste uit dit vrijwel aaneengesloten lint van 
buitens gesloopt. Andere werden geheel in gebruik genomen voor het agrarisch bedrijf, waarbij 
allengs de buitenplaatsaanleg verdween. De bedrijven langs de Amstel waren gespecialiseerd in de 
verbouw van groente. Ook hield men zich bezig met palingvangst en andere riviervis. 
De combinatie van boerderij en buitenplaats was ook in de 17de eeuw niet ongebruikelijk. De 
eigenaar uit de stad, die in zijn vrije tijd de rust van het buitenleven zocht, plaatste op het huis een 
pachtboer. Deze bewoonde het middengedeelte van de boerderij; het voorhuis was gereserveerd 
voor de eigenaar en zijn gezin. Niet alleen de buitenplaatsen maar ook de boerderijen zijn vrijwel 
alle gesloopt. Boerderij Altoos Zorg is een van de laatste boerderijen in het gebied. 
De boerderij staat achter het talud met de nokrichting haaks op de dijk. Het erf wordt ontsloten 
vanaf de dijk met een pad. Zuidelijk langs de boerderij staan behalve de boerderij nog een 
zomerhuis, een bijschuur en een hooiberg. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Het boerderijcomplex Ouderkerkerdijk 245 bestaat uit de boerderij met naastgelegen zomerhuis, 
die met elkaar zijn verbonden door een tussenlid. Achter de boerderij staat een hooiberg en achter 
het zomerhuis staat een bijschuur.  
De boerderij is opgezet in twee volumes: een voorhuis en een groot, langgerekt bedrijfsgedeelte 
daar achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ en met name Amstelland, 
en is voortgekomen uit de boerderij zoals die hier al in de 17de eeuw voorkwam. Hierbij bestaat de 
boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager bedrijfsgedeelte aan elkaar 
zijn vastgebouwd. Het voorste gebintvak van de stal fungeerde daarbij als ruimte voor het 
dagelijkse wonen en wordt ook wel middelhuis genoemd. Het voorhuis is vaak geheel of 
gedeeltelijk onderkelderd en bevat de mooie kamer en dient daarnaast als slaapruimte. Vanaf het 
einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege gelaten en werd het voorhuis steeds 
meer voor het dagelijks wonen gebruikt.   
Het voorhuis is ook hier gedeeltelijk onderkelderd en bevat daarboven de opkamer.  
De stal was ingericht volgens het Zuid-Hollandse type, in de achtergevel herkenbaar door een 
centrale ingang en tegen beide de zijmuren een mestdeur. In de stal stonden de koeien met de kop 
naar de middengang (de voergang) in twee lange rijen naast elkaar opgesteld. Achter de koeien 
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loopt een grup waarin de mest wordt opgevangen. Vanuit de centrale middengang werd gevoerd 
terwijl achter de koeien langs de zogenaamde kruigang liep die ontsloten werd door genoemde 
zijdeuren in de achtergevel. Deze kruigangen waren nodig om ruimte te hebben om de mest achter 
het vee te verwijderen.  
Het voorhuis dateert uit de 18de eeuw. Zowel het bedrijfsgedeelte van de boerderij als het 
zomerhuis zijn 19de eeuws en zijn mogelijk in verschillende perioden gebouwd. Vermoedelijk 
vervangt het huidige bedrijfsgedeelte een houten voorganger.  
De vensters in de voorgevel van het voorhuis waren voorzien van luiken en de voorgevel van het 
zomerhuis was voorzien van geprofileerde windveren met in de top een makelaar. Deze zijn in het 
derde kwart van de 20ste eeuw verwijderd. De daken van de boerderij en het zomerhuis waren 
gedekt met Hollandse pannen. In het vierde kwart van de 20ste eeuw zijn deze pannen vervangen 
door kruispannen en is de dakgoot van het voorhuis verbreed. Op het dak van het bedrijfsgedeelte 
stonden twee schoorstenen die in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn verdwenen. Rond 1990 is 
de agrarische functie verdwenen en heeft het geheel een woonfunctie gekregen. Sindsdien is het 
bedrijfsgedeelte bij de woning getrokken waarbij verschillende verbouwingen hebben 
plaatsgevonden. De drie originele deuren in de achtergevel bijvoorbeeld zijn vervangen door een 
deur in het midden en de twee mestdeuren zijn onderaan dichtgemetseld waarboven een modern 
venster is geplaatst. In de jaren zestig van de 20ste eeuw zou de omgeving van de boerderij worden 
omgevormd tot pretpark. De gemeente kocht de boerderij en liet deze vervolgens verwaarlozen 
totdat de boerderij eind 20ste eeuw  weer in handen van particulieren kwam. 
Van het oorspronkelijke erf is weinig meer over.  
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Architectonische verschijningsvorm  
De in rode baksteen opgetrokken boerderij is opgebouwd uit een voorhuis en een dwars daarop 
geplaatst bedrijfsgedeelte.  
Het voorhuis heeft een langgerekte plattegrond en is voorzien van een schilddak gedekt met (niet 
monumentale) kruispannen. Het noordelijke gedeelte van het voorhuis bestaat uit een kelder met 
opkamer. De langs- en tevens voorgevel (west) ligt evenwijdig aan de weg en wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een (niet monumentale) geprofileerde gootlijst op sloffen. Links in de 
gevel is onderaan een keldervenster opgenomen met daarboven een openslaand zeslichtvenster. 
Rechts van het midden bevinden zich twee schuifvensters.  
De linker zijgevel (noord) is tevens voorzien van een kelderlicht met daarboven een openslaand 
zeslicht venster. Deze gevel is voorzien van een gepleisterde voet.  
De zuidgevel van het voorhuis bevat een later ingebroken venster.   
Het langgerekte bedrijfsgedeelte is voorzien van een zadeldak gedekt met (niet monumentale) 
kruispannen. De zijgevels bevatten grotendeels nog de oorspronkelijke, lichtgetoogde stalramen 
met ijzeren roeden in geometrisch patroon. De achtergevel bevat tevens nog de twee originele 
stalramen. 
Het zomerhuis staat ten zuiden van de boerderij en heeft een langgerekte plattegrond en zadeldak 
met de nokrichting dwars op de straat. Een zeer hoge schoorsteen rijst uit het dak op. De in rode 
baksteen opgetrokken gevels zijn voorzien van een brede voet. Zowel in de voor- als in de 
achtergevel bevinden zich drie rozetvormige muurankers tussen begane grond- en zolderniveau.  
De voorgevel kent een symmetrische opbouw en bevat op begane grond niveau twee zeslicht 
schuifvensters. Deze vensteropeningen worden aan de bovenzijde ontlast door hanekammen. Op 
zolderniveau bevindt zich centraal een roosvenster.  
De gevelopeningen in de zuidgevel en in de achtergevel van het zomerhuis zijn gewijzigd. 
Van het interieur van het voorhuis zijn de indeling van kelder en opkamer met daarnaast de 
woonkamer, en de balken met vellingkanten nog oorspronkelijk. Het interieur van het 
bedrijfsgedeelte is niet meer origineel. Ook in de draagconstructie hebben wijzigingen plaatsge-
vonden.   
Het zomerhuis bevat wel nog de originele indeling met in de achterste helft een grote keuken met 
originele schouw bestaande uit een grote schouwboezem tegen de binnenmuur. De draagconstructie 
bestaat uit een enkelvoudige balklaag die in de buitenmuren is opgelegd. Op de zolder bevindt zich 
in het rookkanaal een luik dat werd gebruikt om vlees en / of vis te kunnen roken.  
De houten bijschuur met langgerekte plattegrond en een zadeldak gedekt met Hollandse pannen 
staat met de nokrichting haaks op de weg. De gevels zijn opgebouwd uit horizontale houten delen. 
In de voorgevel bevinden zich centraal hoge openslaande deuren. De noordgevel is voorzien van 
diverse deur- en vensteropeningen.  
Het interieur bevat een draagconstructie van dekbalkgebinten. De vloer is geplaveid  waarin een 
cirkelvorm is opgenomen. Vermoedelijk was dit de plaats waar een karnmolen werd aangedreven.  
 Achter de boerderij staat een hooiberg met vier betonnen roeden die een oudere zesroedige 
hooiberg vervangt.  
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Ouderkerkerdijk 245 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
oudere boerderij ten zuiden van het IJ uit de 18de  en 19de eeuw. Van architectuur- en 
cultuurhistorische waarde is de gave hoofdvorm.  
Als een van de laatst overgebleven boerderijen in dit gebied en de historische ligging aan de 
Amstel is de stedenbouwkundige waarde hoog. 
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Provincialeweg 23  
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 23 ligt in de Oostbijlmerpolder aan de voet van de 
ringdijk langs de Gaasp. De Oostbijlmerpolder is een veenpolder ten zuiden van de 
Bijlmermeerpolder en grenzend aan de Polder Gein en Gaasp in het zuiden. Zoals bij de meeste 
polders, lagen de boerderijen aan de randen van het gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich 
ook buitenplaatsen, of een combinatie van beide, zoals langs de rivier het Gein nog te zien is. Naast 
de veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze 
polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de 
tuinbouwtentoonstelling de Floriade/ Gaasperpark werd allereerst alle bebouwing in het gehele 
gebied geruimd. Gebleken is inmiddels dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval 
voorbarig is geweest. De belangrijkste boerderijen zijn daarmee verdwenen. 
Provincialeweg 23 staat met de nokrichting van het bedrijfsgedeelte evenwijdig aan de ringdijk. 
Centraal achter de boerderij staat een nieuwe variant van de (niet monumentwaardige) open 
hooiberg, ten noordoosten een paardenstal en ten zuidoosten bevindt zich een niet 
monumentwaardige wagenberging waarachter een varkensstal is gesitueerd. Het erf wordt 
ontsloten via een oprit vanaf de dijk die ten noorden van het hoofdgebouw naar het achtererf voert.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Een eerste steen rechts van de voordeur geeft de datering: "Eerste steen gelegd door Jhr. Maurits 
Nanninga van Loon op zijn vierden verjaardag 22-9-1927". Eigenaar van de boerderij Jhr. C. Dedel 
liet de boerderij bouwen door architect N. Boers, gevestigd te Loenen aan de Vecht. De boerderij 
werd bewoond door de gebroeders Van Eck.1  
Provincialeweg 23 is een boerderij van een bijzondere opzet in twee delen: woonhuis en dwars 
daarachter een langgerekt stalgedeelte.  

                                                 
1 Het onderschrift van foto nr. D-39067 van deze boerderij in het Gemeente Archief Amsterdam luidt: 

"Boerderij van Jonkheer C. van Dedel, bewoond door gebr. Van Eck (architect N. Boers te Loenen a/d 
Vecht)". De foto is gedateerd 1926. 
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De stal was van het voerdeeltype met een driebeukige opzet. De middenbeuk was bestemd voor de 
voerdeel en in de zijbeuken stond het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden lag 
een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kon 
worden. De constructie bestond uit geschoorde standvinken en een dekbalk in lengterichting, 
waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de 
buitenmuur.  
De boerderij heeft geen agrarische functie meer en is van binnen dermate verbouwd dat de 
oorspronkelijke indeling, draagconstructie en interieurafwerking geheel verdwenen zijn.    
 
Architectonische verschijningsvorm 
De architect heeft het exterieur van de boerderij geheel symmetrisch ontworpen. Het hoofdgebouw 
is opgetrokken in rode baksteen in staand verband met een hoge gemetselde voet en bovenaan met 
een hoge strekkenlaag. Het is opgebouwd uit een laag en een kapverdieping met centraal het naar 
de weg gelegen woongedeelte op een vierkante plattegrond onder mansarde dak met dwars 
daarachter het bedrijfsgedeelte op rechthoekige plattegrond onder wolfdak. Het woongedeelte is 
gedekt met rode Hollandse pannen, het bedrijfsgedeelte is rietgedekt. 
De voorgevel (oost) van het woongedeelte bevat centraal de voordeur met bovenlicht en aan 
weerszijden een modern kruisvenster waarvan het onderste gedeelte voorzien is van luiken. Boven 
de voorgevel is centraal in het dakvlak een sierlijke, brede dakkapel opgenomen.  
De beide zijgevels (noord en zuid) zijn spiegelbeeldig en bevatten rechts een venster met 
bovenlicht waarvan het onderste deel voorzien is van een luik. Rechts bevindt zich een deur 
waarboven en aan weerszijden vensters zijn opgenomen. De vensters aan weerszijden van de deur 
zijn voorzien van luiken. In het dakvlak is boven deze deur een dakkapel met een openslaand 
venster met halfronde bovenzijde opgenomen.  
Het langgerekte bedrijfsgedeelte bevat in beide kopse gevels centraal hoge openslaande deuren en 
aan weerszijden achtereenvolgens een rechthoekig stalvenster en een mestdeur. Al deze 
gevelopeningen worden aan de bovenzijde ontlast door hanekammen. In het metselwerk zijn langs 
de dakvlakken vlechtingen opgenomen.    
In het metselwerk van de zijgevels zijn licht getoogde stalvensters in enigszins terugliggende 
muurvlakken opgenomen.   
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Van het interieur (niet monumentaal) is voor zover zichtbaar niets oorspronkelijks bewaard 
gebleven. De stal is opgetrokken in een laag met kapverdieping op een rechthoekige plattegrond 
met centrale uitbouw onder schilddak met in het midden haaks daarop een afgeknot schilddak. De 
gevels bevatten rondom een hoge voetmuur en worden aan de bovenzijde afgesloten door een 
eenvoudige gootlijst. De uitbouw bevat twee hoge openslaande deuren. Dit geveldeel wordt aan de 
bovenzijde afgesloten met een eenvoudige gootlijst. Boven deze gevel is in het dakvlak een 
dakkapel met hooiluik opgenomen. Centraal in de achtergevel zijn twee getoogde stalvensters 
opgenomen.  
De varkensstal is opgetrokken in rode baksteen in halfsteens verband op een rechthoekige 
plattegrond onder een wolfdak. Op de nok staan drie ventilatieschoorstenen. De zijgevels zijn 
voorzien van betonnen stalvensters. In de kopgevels zijn brede hoge deuren opgenomen.  
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij en stal Provincialeweg 23 zijn van belang als een bijzondere, onder 
architectuur gebouwde boerderij ten zuiden van het IJ uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de gave hoofdvorm en de herkenbare opzet in een 
woongedeelte en een bedrijfsgedeelte van het exterieur. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de voormalige Oost 
Bijlmerpolder nabij de Gaasp. 
 
NB 
Provincialeweg 23 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 
Bij nadere inspectie bleek het gehele interieur volledig te zijn verbouwd waarbij vrijwel niets van 
de oorspronkelijke situatie bewaard is gebleven. De cultuurhistorische waarde is derhalve beperkt, 
zodat twijfel is gerezen omtrent de wenselijkheid het object voor te dragen voor bescherming. 
Geadviseerd word hierover vanuit het gemeentelijk monumentenbeleid nader de gedachten te 
bepalen. 
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Provincialeweg 30 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij ‘Reijgersbroeck’, Provincialeweg 30, ligt in de Oostbijlmerpolder aan de 
voet van de ringdijk langs de Gaasp. De Oostbijlmerpolder is een veenpolder ten zuiden van de 
Bijlmermeerpolder en grenzend aan de Polder Gein en Gaasp in het zuiden. Zoals bij de meeste 
polders, lagen de boerderijen aan de randen van het gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich 
ook buitenplaatsen, of een combinatie van beide, zoals langs de rivier de Gein nog te zien is. Naast 
de veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze 
polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de 
tuinbouwtentoonstelling de Floriade/ Gaasperpark werd allereerst alle bebouwing in het gehele 
gebied geruimd. Gebleken is inmiddels dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval 
voorbarig is geweest. De belangrijkste boerderijen zijn verdwenen. 
De boerderij staat met de nokrichting haaks op de ringdijk. Het erf wordt ontsloten via een 
toegangsweg vanaf de dijk die noordwestelijk langs de boerderij naar het achterliggende land voert. 
Op de oostelijke terreinhoek bevindt zich een boomgaard. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De voormalige boerderij is opgezet in twee volumes: een dwarsgeplaatst en onderkelderd voorhuis 
en een lagere stal daar achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ in met 
name het Amstelland en is voortgekomen uit de langhuisboerderij zoals die hier al in de 17de eeuw 
voorkwam. Hierbij bestaat de boerderij meestal uit één bouwmassa waarin (dwars) voorhuis en 
lager stalgedeelte aan elkaar zijn vastgebouwd met daartussenin een middenhuis. Het voorhuis is 
vaak geheel of gedeeltelijk onderkelderd; vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders 
meestal achterwege gelaten. De voordeur bevindt zich in de lange zijgevel bij het middenhuis, dat 
zich over het algemeen uitstrekt over een gedeelte van het voorhuis en het eerste vak van de stal. 
De stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de 
voerdeel en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een 
verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan 
worden. Achter de boerderij stond vrijwel zonder uitzondering een open hooiberg van drie, vier of 
soms vijf houten roeden. 
Bij Provincialeweg 30 die dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw is sprake van een geheel 
onderkelderd voorhuis. Dit kan erop wijzen dat zuivelbereiding op de boerderij plaatsvond, iets dat 
in de directe omgeving van Amsterdam niet algemeen gebruikelijk was. De boerderij werd aan het 
begin van de jaren-70 van de 20ste eeuw onteigend voor de Floriade/ Gaasperpark om dienst te doen 
als pannenkoekenboerderij. Daarna was Reijgersbroeck in gebruik bij de vrijwillige brandweer. 
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Omstreeks 1990 werd de boerderij door de gemeente weer particulier verkocht, en is nadien 
inwendig geheel verbouwd. De hoofdnokrichting van de boerderij staat haaks op de dijkweg. Het 
erf wordt ontsloten via een toegangsweg vanaf de dijk die westelijk langs het zomerhuis van de 
boerderij naar het achtererf voert. 
Naast het hoofdgebouw bevindt zich een zomerhuis; op het achtererf staan een stal, een 
wagenschuur en een hooiberg.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
Het complex omvat behalve het hoofdgebouw een zomerhuis annex wagenloods, een stal, een 
jongveestal annex berging en een hooiberg. 
De boerderij bestaat uit een dwarsgeplaatst en onderkelderd voorhuis onder zadeldak met haaks 
daarop het bedrijfsgedeelte eveneens onder zadeldak met iets lagere nok. Beide daken zijn gedekt 
met betonpannen en midden op de nok van het bedrijfsgedeelte staat een zogenaamd kistluik ter 
ventilatie van de stal. De voorgevel van het voorhuis is gemetseld in kruisverband, de overige 
gevels van zowel het woon- als het werkgedeelte zijn opgetrokken in halfsteensverband. De gevels 
van het voorhuis zijn hoger opgetrokken en hebben ijzeren muurankers ter hoogte van de 
zolderverdieping. De voorgevel (noordoost) bevat drie schuifvensters met anderhalf steens strekken 
en drie keldervensters (met steens strekken) die zijn voorzien van luiken en diefijzers. Boven het 
middelste venster staat een dakkapel onder flauw hellend zadeldak met sierlijst. De beide zijgevels 
bevatten een keldervenster en in de met gezaagde windveren afgezette geveltop een rondboog-
schuifvenster. Het voorhuis heeft geen voordeur. Dit deel wordt bereikt via het middenhuis dat zich 
bevindt in het voorste vak van de achterbouw, tussen het voorhuis en de stal. De muur van de 
linkerzijgevel (zuidoost) is over de breedte van het middenhuis hoger opgetrokken ten behoeve van 
een deur met daarachter een gang over de volledige breedte van het gebouw en twee vensters 
(waarschijnlijk eertijds voor de keuken). Ook in de noordwestelijke buitenmuur heeft de gang een 
buitendeur. Het stalgedeelte bevatte in beide lange gevels vier ijzeren stalramen, waarvan die op 
het noordwesten zijn vervangen door smalle hoge vensters.  
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De oorspronkelijke indeling van de achtergevel (zuidwest) is ondanks recente wijzigingen nog 
herkenbaar en bestaat uit een deeldeur in het midden, twee mestdeuren op de hoeken, twee 
stalramen en een laadluik voor de hooizolder. De inwendige driebeukige gebintconstructie van het 
stalgedeelte is geheel verdwenen. 
 
Het in halfsteens verband gemetselde zomerhuis annex wagenloods op rechthoekige plattegrond 
onder zadeldak met gesmoorde Friese golfpannen is even lang als het hoofdgebouw. De voorgevel 
(noordoost) heeft de oorspronkelijke indeling met twee vensters behouden; de overige gevels 
hebben een gewijzigde indeling en zijn deels nieuw vernieuwd. De plek van de grote inrijdeuren in 
de noordwestgevel en van het hooiluik in de zuidwestelijke geveltop is  gehandhaafd. 
Van de interieuronderdelen verdienen de gemetselde waterkelder met tongewelf en de houten 
hooizoldervloer vermelding.  
 
Achter het hoofdgebouw staat in dwarsrichting een stal met de nok haaks op de hoofdmassa. De 
stal is op rechthoekige plattegrond in halfsteensverband gemetseld en heeft een zadeldak dat gedekt 
is met overwegend gesmoorde tuiles du nord. De naar het erf gerichte voorgevel (noordwest) bevat 
een dubbele deeldeur met daarboven een hooiluik en twee mestdeuren bij de hoeken. De lange 
gevels bezitten elk drie ijzeren stalramen en de kopgevel op het zuidoosten heeft twee mestluiken 
en in de middenas twee vensters. 
De inwendige indeling is die van een driebeukige Hollandse grupstal met drie gebintvakken tussen 
standvinken en een hooizolder. 
 
Zuidwestelijk naast de stal staat een rechthoekige stenen jongveestal annex berging onder 
pannengedekt zadeldak. De hooiberg met vier betonnen roeden stond eertijds vlak achter de 
boerderij, maar is na bedrijfsbeëindiging naar achteren verplaatst. 
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Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 30 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
Waterlandse boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde is de opzet van dwarsgeplaatst onderkelderd voorhuis, 
middenhuis en stal met naastgelegen zomerhuis annex wagenloods. 
De ensemblewaarde van het erf is gelegen in de samenhang van deze gebouwen met de stal, 
jongveestal annex berging en de hooiberg. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde als een 
van de laatste exemplaren in het voormalige boerderijlint langs het Gaasp en in de Bijlmermeer-
polder. 
 
N.B. 
Provincialeweg 30 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. 
Bij nadere inspectie blijkt: 
- de boerderij inwendig grondig te zijn gewijzigd 
- het gebint en de kap van het hoofdgebouw volledig te zijn vervangen 
- veel van de oorspronkelijke constructie en het materiaal is verloren gegaan. 
De cultuurhistorische waarde is derhalve beperkt, zodat twijfel is gerezen omtrent de wenselijkheid 
het object voor te dragen voor bescherming. Geadviseerd word hierover vanuit het gemeentelijk 
monumentenbeleid nader de gedachten te bepalen 
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Provincialeweg 35  
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 35 ligt in de Oostbijlmerpolder aan de voet van de 
ringdijk langs de Gaasp. De Oostbijlmerpolder is een veenpolder ten zuiden van de 
Bijlmermeerpolder en grenzend aan de Polder Gein en Gaasp in het zuiden. Zoals bij de meeste 
polders, lagen de boerderijen aan de randen van het gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich 
ook buitenplaatsen, of een combinatie van beide, zoals langs de rivier de Gein nog te zien is. Naast 
de veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze 
polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de 
tuinbouwtentoonstelling de Floriade/ Gaasperpark werd allereerst alle bebouwing in het gehele 
gebied geruimd. Gebleken is inmiddels dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval 
voorbarig is geweest. De belangrijkste boerderijen zijn daarmee verdwenen. 
Provincialeweg 35 staat met de nokrichting haaks op de ringdijk. Het erf wordt ontsloten via een 
oprit vanaf de dijk die tussen het hoofdgebouw en een stenen schuur door naar het achtererf voert. 
  
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Provincialeweg 35 is een boerderij van bescheiden omvang met een opzet in twee delen: woonhuis 
en lager stalgedeelte. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 19de eeuw. De 
bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de melkveehouderij. Vanwege de nabijgelegen 
afzetmarkt, zijn deze boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een melkkelder. De stal is 
van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voerdeel 
en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een 
verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan 
worden. De constructie bestaat uit geschoorde standvinken en een dekbalk in lengterichting, 
waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de 
buitenmuur. Achter de boerderij zal zich een open hooiberg hebben bevonden. 
Deze boerderij dateert uit omstreeks 1935 en heeft geen agrarische functie meer. De opzet is 
eenvoudig, waarbij het woongedeelte het karakter van een dorpswoonhuis is gegeven. 
De overige opstallen zijn niet monumentwaardig. Een hooiberg is niet meer aanwezig. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de boerderij en een stenen schuur. 
De boerderij is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in baksteen (halfsteensverband) onder 
zadeldaken die gedekt zijn met rode Hollandse pannen. Het gebouw bestaat uit een woongedeelte 
en een bedrijfsgedeelte. 
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Het woongedeelte is hoger opgetrokken en heeft een vrijwel symmetrische gevelindeling. De 9-
roeden schuifvensters van de begane grond zijn voorzien van luiken. De voorgevel (noordoost) 
bevat naast twee ramen beneden ook twee klapramen op de zolderverdieping. De zijgevels 
(zuidoost en noordwest) bevatten elk een deur en een raam. In beide dakvlakken, die zijn voorzien 
van een brede bakgoot, bevindt zich een oorspronkelijke, vlakgedekte dakkapel. 
Van het bedrijfsgedeelte liggen zowel de vloer als de nok lager dan bij het woonhuis. Hier zal zich 
de koestal hebben bevonden. In beide zijgevels bevinden zich drie ijzeren stalramen. De 
achtergevel (zuidwest) bevat een deur naar de voerdeel, twee stalramen en een rond venster in de 
geveltop. Op de nok staat de opbouw van een ontluchtingskanaal uit de stal. 
 
Evenwijdig aan het hoofdgebouw staat ter hoogte van de stal een stenen schuur op rechthoekige 
onder zadeldak dat gedekt is met rode Hollandse pannen. De noordoostgevel bevat een dubbele 
inrijdeur en een laadluik in de puntgevel. De naar het erf gekeerde noordwestelijke zijgevel bevat 
twee staldeuren en twee vensters. Dit gebouw zal waarschijnlijk hebben gediend als wagenschuur 
annex (paarden)stal. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 35 en stenen schuur is van algemeen belang als een 
voorbeeld van een kleine boerderij ten zuiden van het IJ uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de gave hoofdvorm en de herkenbare opzet in een 
woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de voormalige Oost 
Bijlmerpolder nabij de Gaasp. 
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N.B. 
1. Dit object werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen opgenomen. Bij 

nadere inspectie is twijfel gerezen omtrent de wenselijkheid het object voor bescherming voor 
te dragen. De cultuurhistorische waarde is beperkt.Vóór bescherming pleiten de relatieve 
gaafheid en het feit dat boerderijen aan de Provincialeweg zeldzaam zijn geworden. 
Tegenargumenten zijn de weinig bijzondere vormgeving, de geringe herkenbaarheid als 
boerderij en de gewijzigde erfinrichting. Geadviseerd word hierover vanuit het gemeentelijk 
monumentenbeleid opnieuw de gedachten te bepalen. 

2. Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek 
aan het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden. 
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Provincialeweg 44 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 44 ligt in de Oostbijlmerpolder aan de voet van de 
ringdijk langs de Gaasp. De Oostbijlmerpolder is een veenpolder ten zuiden van de Bijlmermeer-
polder en grenzend aan de Polder Gein en Gaasp in het zuiden. Zoals bij de meeste polders, lagen 
de boerderijen aan de randen van het gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich ook 
buitenplaatsen, of een combinatie van beide, zoals langs de rivier het Gein nog te zien is. Naast de 
veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze polder 
zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de tuinbouw-
tentoonstelling de Floriade / Gaasperpark werd allereerst alle bebouwing in het gehele gebied 
geruimd. De belangrijkste boerderijen zijn daarmee verdwenen. Gebleken is inmiddels dat dit voor 
de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval voorbarig is geweest.  
Provincialeweg 44 staat met de nokrichting haaks op de ringdijk. Het erf wordt ontsloten via een 
oprit vanaf de dijk. 
  
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Provincialeweg 44 is een boerderij met een opzet in twee delen: woonhuis en lager stalgedeelte en 
daarnaast een zomerhuis. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de late 19de 
eeuw. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de melkveehouderij. Vanwege de 
nabijgelegen afzetmarkt zijn deze boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een melkkelder. 
In deze boerderij bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het woongedeelte een kelder die 
vermoedelijk altijd alleen voor eigen gebruik gediend heeft. De stal is van het voergangtype en 
heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk was bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken staat 
het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die 
via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. De constructie bestaat 
doorgaans uit geschoorde standvinken en een dekbalk in de lengterichting, waarop de balken van 
de hooizolder rusten. De uiteinden van deze balken zijn opgelegd in de buitenmuur. Een foto uit 
1970 laat zien dat naast het bedrijfsgedeelte een open hooiberg heeft gestaan; deze is thans 
verdwenen. 
Deze boerderij dateert uit 1934 (gevelsteen) en heeft geen agrarische functie meer. De opzet is 
eenvoudig, waarbij het woongedeelte het karakter van een dorpswoonhuis is gegeven. Het 
zomerhuis is onderdeel van de oorspronkelijke boerderij. 
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Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de boerderij en een zomerhuis. 
De boerderij heeft een langgerekte plattegrond waarbij het bedrijfsgedeelte iets smaller is dan het 
woongedeelte. Het pand is opgetrokken in baksteen (halfsteensverband) onder zadeldaken die 
gedekt zijn met blauwe Hollandse pannen. Op de nok bevinden zich twee originele schoorstenen. 
Het woongedeelte is hoger opgetrokken. De voorgevel (oost) heeft een symmetrische indeling, met 
twee paar tweelicht schuifvensters op begane-grondniveau.  De voorgevel bevat verder twee 
drielichtvensters op de eerste verdieping. In de top bevindt zich een smal rechthoekig venster. De 
zuidelijke gevel bevat twee ramen met  recht onder beide ramen een kelderlicht. Geheel links 
bevindt zich terugliggend in het gevelvlak een deur met bovenlicht. Het venster rechts is nieuw 
ingebroken (niet monumentaal). Beide zijgevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een 
eenvoudig geprofileerde daklijst. In beide dakvlakken, die zijn voorzien van een brede dakgoot op 
eenvoudige klossen, bevindt zich een oorspronkelijke, vlakgedekte dakkapel. 
Van het bedrijfsgedeelte liggen zowel de vloer als de nok lager dan bij het woonhuis. Hier zal zich 
de koestal hebben bevonden. De indeling van beide zijgevels is geheel gewijzigd (niet 
monumentaal). Ook de indeling van de achtergevel is grotendeels gewijzigd. De twee 
ontluchtingsschoorstenen op het dak zijn oorspronkelijk. 
 
Evenwijdig aan het hoofdgebouw staat een zomerhuis annex schuur met een langgerekte 
plattegrond en met zadeldak gedekt met blauwe Hollandse pannen. De noordgevel bevat een 
dubbele inrijdeur en twee stalramen, de kopgevels bevatten beide bovenin een (aan de voorzijde 
voormalig) laadluik.  
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Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 44 en zomerhuis is van algemeen belang als een 
voorbeeld van een boerderij ten zuiden van het IJ uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Van 
architectuur- en, cultuurhistorische waarde zijn de gave hoofdvorm, en de herkenbare opzet in een 
woongedeelte en een bedrijfsgedeelte met daarnaast een zomerhuis. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de voormalige Oost 
Bijlmerpolder nabij de Gaasp. 
 
 
N.B. 
Dit object werd alleen van buiten bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan het erf 
en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden. 
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Provincialeweg 46-48  
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 46-48, ligt in de voormalige Bijlmermeerpolder aan de 
voet van de ringdijk langs de Weespertrekvaart in het verlengde van de Gaasp, die tevens de 
ringsloot van de polder is. De Bijlmermeerpolder werd in 1624 drooggemalen en in 1627 
verkaveld. Vanaf een overstroming in 1702 stond de polder gedeeltelijk onder water en was te nat 
voor landbouw. Door gestage ophoging van het land met modder uit de binnenstadsgrachten kon 
het land pas vanaf het midden van de 18de  eeuw opnieuw in gebruik worden genomen. Men hield 
er zich vooral bezig met tuinbouw. De verbouwde groente werd direct verkocht in de stad. Vrijwel 
alle boerderijen in deze polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De 
Bijlmermeer’ werd allereerst alle bebouwing in het gehele gebied geruimd. Gebleken is inmiddels 
dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval voorbarig is geweest. De belangrijkste 
boerderijen zijn daarmee echter verdwenen. 
Deze boerderij is mogelijk het oudst bewaarde voorbeeld uit de Bijlmermeerpolder. De nokrichting 
ligt haaks op de ringdijk. Het erf wordt ontsloten via een toegangsweg vanaf de dijk die 
zuidoostelijk langs de boerderij naar het achtererf voert. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Provincialeweg 46-48 is een boerderij van bescheiden omvang met een opzet in twee delen: een 
woonhuis en stalgedeelte. Deze opzet komt rond Amsterdam algemeen voor vanaf de 19de eeuw, 
met name in het gebied ten zuiden van het IJ. De bedrijven waren vrijwel uitsluitend gericht op de 
melkveehouderij. De laat-19de-eeuwse stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet 
gehad. De middenbeuk was bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken stond het vee met de 
koppen naar de deel. Achter de koestanden lag een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen 
en deuren in de achtergevel leeggekruid kon worden. De constructie bestond uit geschoorde 
standvinken en een dekbalk in lengterichting, waarop de balken van de hooizolder rustten. De 
uiteinden van deze balken waren opgelegd in de buitenmuur.  
De opzet van deze boerderij bestaat niet alleen uit twee onderscheiden delen, maar ook uit mini-
maal twee perioden. De datering van het geheel is onzeker. De gevelindeling, de maatvoering en  
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detaillering van het voorhuis doen vermoeden dat het in kern om een laat-18de-eeuws, mogelijk 
zelfs ouder gebouw kan gaan. Het is bovendien mogelijk dat het huidige voorhuis eertijds de 
volledige omvang van de boerderij betrof. De schoorsteen op de nok zou dan de scheiding tussen 
woon- en bedrijfsgedeelte aangeven. De indeling van de vensters dateert uit de vroege 19de eeuw. 
Een in het metselwerk ingebrachte gevelsteen uit 1848 geeft aan dat er in dat jaar van  overheids-
wege een betalingsregeling voor (herstel van) de boerderij is getroffen (‘Nationale uitgestelde 
schuld’). Het pleisterwerk van de gevels dateren van enige tijd daarna. 
Het stalgedeelte dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. 
Ook hier is metselwerk uit verschillende fasen aanwezig. Achter de boerderij heeft een vierroeden 
hooiberg gestaan. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de boerderij en een kleine stenen schuur ten noordwesten van de stal. 
De boerderij is in baksteen opgetrokken op langgerekte plattegrond en bestaat uit een voorhuis en 
een iets breder stalgedeelte. Het voorhuis is in kruisverband gemetseld met een rieten zadeldak 
tussen tuitgevels. Een gemetselde schoorsteen staat even uit het midden op de nok. De voorste helft 
van het voorhuis is onderkelderd. De symmetrische voorgevel (noordoost) bevat twee kelder-
vensters met daarboven twee vensters van de opkamer die tevens woonkamer is geweest en een 
zoldervenster in de top. Muurankers geven het vloerniveau aan. Het metselwerk, dat voorzien is 
van vlechtingen, vertoont sporen van herstel en aanpassing. De linkerzijgevel (zuidoost) bevat een 
keldervenster en daarboven een gevelsteen met de inscriptie: ‘Nationale/ Uitgestelde/ Schuld/ 
1848.’ Mogelijk heeft de rijksoverheid deze boerderij krediet verleend. De steen is in het oudere 
metselwerk ingebracht. Links in de gevel bevinden zich de voordeur en twee vensters. De 
rechterzijgevel (noordwest) bevat eveneens een keldervenster en een groot venster. 
De stal heeft een driebeukige opzet met een geknikt zadeldak tussen tuitgevels. Het dak is gedekt 
met gesmoorde Hollandse pannen en bevat op de nok een gemetselde schoorsteen en een 
ontluchtingskap voor de stal. De noordwestelijke zijgevel bevat nog vier laat-19de-eeuwse ijzeren 
stalramen. De achtergevel (zuidwest) laat de indeling van de stal met voerdeel nog zien: een 
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deeldeur met halfrond beëindigde ijzeren ramen en een raam voor de hooizolder in het midden en 
twee mestdeuren op de hoeken. 
 
De stenen schuur op rechthoekige plattegrond bestaat uit halfsteens metselwerk en een zadeldak 
gedekt met oranje Tuiles du Nord. Op de noordelijke nokhoek staat een schoorsteen. Aanpassingen 
uit verschillende perioden maken een eenduidige karakterisering van oorspronkelijke vorm en 
functie onduidelijk. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 46-48 met stenen schuur is van algemeen belang als een 
in het gebied zeldzaam geworden voorbeeld van een boerderij met een oorsprong uit de 18de-eeuw, 
met 19de-eeuwse verlenging en aanpassingen. 
Van architectuurhistorische waarde zijn de hoofdvorm van het geheel en de ouderdom en 
vormgeving van het voorste deel met onder meer een kelder. De boerderij is van cultuurhistorische 
waarde als een van de laatste exemplaren in de voormalige Bijlmermeerpolder. De boerderij is van 
stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan de Weespertrekvaart. 
 
N.B. 
1. Provincialeweg 46-48 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen 

opgenomen. Bij nadere inspectie blijkt dat er inmiddels veel aan de boerderij is gewijzigd: 
- ten behoeve van de bedrijfsvoering is een grote aanbouw gepleegd 
- de gevels en het interieur van de stal zijn op een groot aantal plekken gewijzigd 
- van twee voorhuisgevels is het pleisterwerk verwijderd waarbij de bakhuid van de 

oorspronkelijke baksteen gedeeltelijk is beschadigd. 
 De cultuurhistorische waarde is derhalve inmiddels beperkt. Ondanks de ouderdom en zeld-

zaamheid is derhalve twijfel gerezen omtrent de wenselijkheid het object voor te dragen voor 
bescherming. Geadviseerd word hierover vanuit het gemeentelijk monumentenbeleid nader de 
gedachten te bepalen. 

2. Van dit object werd het oudste gedeelte (het voorhuis) alleen van buiten bekeken. Het is dus 
mogelijk dat bij een nader bezoek aan het interieur zaken naar voren komen die het oordeel 
omtrent de cultuurhistorische waarde beïnvloeden. 
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Provincialeweg 52-53 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 52-53 ligt in de Oostbijlmerpolder aan de voet van de 
ringdijk langs de Gaasp. De Oostbijlmerpolder is een veenpolder ten zuiden van de 
Bijlmermeerpolder en grenzend aan de Polder Gein en Gaasp in het zuiden. Zoals bij de meeste 
polders, lagen de boerderijen aan de randen van het gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich 
ook buitenplaatsen, of een combinatie van beide, zoals langs de rivier het Gein nog te zien is. Naast 
de veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze 
polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de 
tuinbouwtentoonstelling de Floriade / Gaasperpark werd allereerst alle bebouwing in het gehele 
gebied geruimd. Gebleken is inmiddels dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder geval 
voorbarig is geweest. De belangrijkste boerderijen zijn daarmee verdwenen. 
Provincialeweg 52-53 staat met de nokrichting van het bedrijfsgedeelte evenwijdig aan de ringdijk. 
Centraal achter de boerderij staat een nieuwe variant van de (niet monumentale) open hooiberg, ten 
noordoosten een paardenstal en ten zuidoosten bevindt zich een niet monumentale wagenberging 
waarachter een varkensstal is gesitueerd. Het erf wordt ontsloten via een oprit aan de achterzijde 
(zuidoost).  
 
Advies 
Provincialeweg 52-53 werd in de eerste selectie van potentiële waardevolle boerderijen 
opgenomen. Bij nadere inspectie blijkt de boerderij zeer ingrijpend verbouwd te zijn waarbij het 
grootste gedeelte van de boerderij geheel vernieuwd is. Zo is er te veel van de oorspronkelijke 
constructie en het materiaal verloren is gegaan. De cultuurhistorische waarde van Provincialeweg 
52-53 is derhalve inmiddels gering te noemen. Geadviseerd word het object niet voor bescherming 
als gemeentelijk monument voor te dragen. 
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Provincialeweg 56 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 56 ligt in de Bijlmermeerpolder aan de voet van de 
ringdijk langs de Gaasp. Zoals bij de meeste polders, lagen de boerderijen aan de randen van het 
gebied. Behalve boerderijen bevonden er zich ook buitenplaatsen, of een combinatie van beide, 
zoals langs de rivier de Gein nog te zien is. Naast de veeteelt richtte men zich in dit gebied ook op 
de tuinbouw. Vrijwel alle boerderijen in deze polder zijn gesloopt. Voor de aanleg van de 
stadsuitbreidingswijk ‘De Bijlmermeer’ en de tuinbouwtentoonstelling de Floriade / Gaasperpark 
werd allereerst alle bebouwing in het gehele gebied geruimd. De belangrijkste boerderijen zijn 
daarmee verdwenen. Gebleken is inmiddels dat dit voor de boerderijen langs de Gaasp in ieder 
geval voorbarig is geweest.  
Provincialeweg 56 staat met de hoofdnokrichting haaks op de ringdijk. Het erf wordt ontsloten via 
een oprit vanaf de dijk. 
  
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Deze boerderij dateert uit 1934 (gevelsteen) en heeft geen agrarische functie meer. Provincialeweg 
56 is een boerderij met een opzet in twee delen: woonhuis en bedrijfsgedeelte. De boerderij 
kenmerken van de Amsterdamse School (bijvoorbeeld de kalvorm en de overkragende deklijsten)  
waarbij het woongedeelte het karakter van een dorpswoonhuis is gegeven. Vanwege de 
nabijgelegen afzetmarkt, zijn deze boerderijen slechts bij uitzondering voorzien van een 
melkkelder. Het woongedeelte heeft een dubbele bewoning en dus twee hoofdingangen. 
De stal was meestal van het voerdeeltype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk was 
bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar de deel. Achter de 
koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel 
leeggekruid kan worden. De constructie bestaat doorgaans uit geschoorde standvinken en een 
dekbalk in de lengterichting, waarop de balken van de hooizolder rusten. De uiteinden van deze 
balken zijn opgelegd in de buitenmuur. Het bedrijfsgedeelte is van binnen verbouwd waarbij het 
interieur inclusief de draagconstructie gewijzigd is.  
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Architectonische verschijningsvorm  
De boerderij heeft een kruisvormige plattegrond. Het pand is opgetrokken in baksteen waarbij de 
nokhoogte van elke arm van het kruis ten opzichte van elkaar in hoogte verspringt. Het pand is 
gedekt met een mengeling van blauwe en rode verbeterde Hollandse pannen. De daken van de drie 
armen van de woning zijn alle voorzien van een wolfeind die gedeeltelijk wordt gevormd door een 
overstek. De westelijke vleugel is het langst, omvatte het bedrijfsgedeelte en is voorzien van een 
zadeldak. Op de nok van de oostelijke arm bevindt zich een schoorsteen.  
Alle deur- en vensteropeningen van het woongedeelte bevatten op begane grond niveau 
bovenlichten die zijn voorzien van glas-in-lood. De oostelijke arm kent een symmetrische indeling. 
De voorgevel (oost) bevat op begane grond niveau twee paar vensters die zijn voorzien van luiken 
geschilderd met een in rood en wit driehoekspatroon en een donkergroene omlijsting. De voorgevel 
bevat ter hoogte van de eerste verdieping twee tweelichtvensters. Beide zijgevels van dit gedeelte 
van het pand zijn voorzien van een overstek en een erker die onder de overstek is opgenomen.   
De beide zij-armen (noord en oost) kennen een a-symmetrische indeling. Beide eindgevels bevatten 
een drielicht voorzien van luiken op begane grond niveau en een tweelicht op het niveau van de 
eerste verdieping. In beide armen is een open portaal uitgespaard voor de terugliggende voordeur 
en in de zuidvleugel is een balkon op de eerste verdieping uitgespaard.   
In de zijgevels van de westelijke vleugel zijn getoogde stalvensters met een ijzeren roedenverdeling 
opgenomen en tegen het woongedeelte bevindt zich een deur. De achtergevel (west) is symmetrisch 
ingedeeld met centraal een openslaande deur met aan weerszijden achtereenvolgens een hoog 
getoogd venster en een mestdeur. Boven de centrale deuropening is een laaddeur opgenomen en 
centraal in de top bevindt zich een roosvenster.  
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Provincialeweg 56 is van algemeen belang als voorbeeld van een 
boerderij gebouwd ten zuiden van het IJ met Amsterdamse Schoolkenmerken uit de dertiger jaren 
van de 20ste eeuw. Van architectuur- en, cultuurhistorische waarde zijn de gave hoofdvorm en het 
gave exterieur. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging in de 
voormalige Bijlmermeerpolder nabij de Gaasp. 
 
N.B. 
Dit object werd grotendeels van buiten bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de cultuurhistorische 
waarde beïnvloeden. 
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Langestammerdijk 8-10, Driemond 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 8-10 staat in de Gemeenschapspolder, aan de voet van 
de ringdijk langs de Gaasp. Deze grote veenpolder werd vanouds ontwaterd door één windmolen, 
die zich tevens aan de Langestammerdijk bevindt en in de vroege 21ste eeuw is herbouwd. De 
boerderij en het naastgelegen zomerhuis staan in het land achter de dijk. Achter de boerderij staat 
een hooiberg. Het erf wordt aan de westzijde vanaf de ringdijk ontsloten en heeft de originele opzet 
van de boomgaard aan de voorzijde van het erf en de wilgen langs de oprijlaan behouden.   
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De boerderij is opgezet in twee volumes: een voorhuis en een groot, langgerekt bedrijfsgedeelte 
daar achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ en met name Amstelland, 
en is voortgekomen uit de boerderij zoals die hier al in de 17de eeuw voorkwam. Hierbij bestaat de 
boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager bedrijfsgedeelte aan elkaar 
zijn vastgebouwd. Het voorste gebintvak van de stal fungeerde daarbij als ruimte voor het 
dagelijkse wonen en wordt ook wel middelhuis genoemd. Het voorhuis is vaak geheel of 
gedeeltelijk onderkelderd en bevat de mooie kamer en dient daarnaast als slaapruimte. Vanaf het 
einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege gelaten en werd het voorhuis steeds 
meer voor het dagelijks wonen gebruikt.   
De boerderij is gebouwd in 1909, het zomerhuis in 1915. Tot de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw is de boerderij in bedrijf geweest en dient thans als woning. Het zomerhuis is verbouwd. 
Het voorhuis is deels onderkelderd. De stal is van het voergangtype met een driebeukige opzet. 
Hierbij is de middenbeuk bestemd voor de voerdeel en de zijbeuken voor het vee dat met de 
koppen naar de deel staat. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via 
mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De in baksteen opgetrokken boerderij is opgebouwd uit een voorhuis met een dwars daarop 
geplaatst stalgedeelte. 
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Het voorhuis heeft een rechthoekige plattegrond onder zadeldak gedekt met kruispannen. De 
achter- en zijgevels zijn bepleisterd. De  langs- en tevens voorgevel (zuid) is op kelderniveau van 
een pleisterlaag voorzien en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een decoratieve gootlijst 
waaronder rozetankers zijn opgenomen. De gevel is symmetrisch ingedeeld in vijf traveeën. Boven 
het kelderniveau is centraal in de gevel de voordeur met getoogd bovenlicht opgenomen. Aan 
weerszijden bevinden zich twee getoogde T-vensters. Onder de linker twee vensters bevinden zich 
kelderlichten. Beide zijgevels van het voorhuis worden langs de dakrand op de hoeken voorzien 
van windveren, en bevatten een getoogd T-venster op begane grond-niveau en een openslaand 
venster op zolderniveau. In het dakvlak centraal boven de voorgevel is een dakkapel opgenomen 
die aan de voorzijde aan weerszijden van een sierlijst is voorzien.  
Het stalgedeelte heeft een rechthoekige plattegrond onder zadeldak. Beide zijgevels (oost en west) 
van het bedrijfsgedeelte bevatten direct achter het voorhuis gevelopeningen die horen bij het 
achtergelegen dagelijks woon- en werkgedeelte: in de oostgevel een deur en in de westgevel een 
openslaand venster. Rechts van de deur in de oostgevel is de een steen opgenomen met de tekst: 
“de eerste  steen gelegd door J.W. Meyer oud 2 jaar 17 augustus 1909”. Op het westelijke dakvlak 
staat achter het voorhuis een schoorsteen. Beide zijgevels zijn verder voorzien van halfronde 
stalvensters met ijzeren roeden in een geometrisch patroon.   
In de achtergevel van het stalgedeelte (noord) is een tuitgevel waarin centraal een deur en tegen de 
beide zijgevels een mestdeur is opgenomen. In de top bevindt zich een roosvenster. 
 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

169



Amsterdam Zuidoost Monumentale boerderijen Amsterdam
 
 

 
 
 
Het interieur van het voorhuis bevat de originele indeling van gang centraal achter de voordeur met 
aan weerszijden een vertrek. De oorspronkelijke schuifluiken zijn deels nog aanwezig. De gang 
komt aan de achterzijde uit in het bedrijfsgedeelte, in het van de stal afgescheiden gedeelte voor het 
dagelijks wonen, waarin zich oorspronkelijk de keuken bevond met in het westelijke deel de 
stookplaats. Vanuit deze ruimte is de kelder toegankelijk. Deze kelder bevindt zich in het weste-
lijke gedeelte van het voorhuis en is overkluisd met gemetselde troggewelven.  
In het bedrijfsgedeelte bevindt zich de originele draagconstructie van geschoorde standvinken en 
een dekbalk in lengterichting, waarop de balken van de hooizolder rusten. De stalindeling is in 
grote lijnen nog aanwezig. Op de zolder achter het voorhuis bevindt zich het originele rookkanaal.  
Het zomerhuis is met een tussenlid verbonden met het bedrijfsgedeelte van de boerderij. Het pand 
heeft een rechthoekige plattegrond onder mansardedak gedekt met kruispannen. De zuidgevel bevat 
op begane grond niveau twee T-vensters die aan de bovenzijde worden ontlast door een hanekam. 
Links in de gevel bevindt zich een deur met bovenlicht die tevens wordt ontlast door een hanekam. 
Tussen de twee T- vensters is een steen opgenomen met de tekst: “de eerste steen gelegd door 
Gerretje Meyer oud 2 jaar 1 juli 1915.”. Aan weerszijden van een dichtgemetseld laadluik is een 
nieuw venster opgenomen (niet monumentwaardig). In de achtergevel (noord) bevinden zich twee 
getoogde vensters en bovenin een laadluik.  
De vier betonnen roeden van de hooiberg zijn origineel.  
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 8-10 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
Amstellandse boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Boerderij en 
zomerhuis vormen een hoge ensemlewaarde.  Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn 
de gave hoofdvorm en de opzet met dwarsgeplaatst woonhuis voor de stal met woonhuisvak, 
evenals de draagconstructie van het stalgedeelte. Boerderij en zomerhuis   De voorzijde van het erf 
is gaaf in opzet en heeft een hoge waarde. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege 
de ligging aan de Gaasp. 
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Langestammerdijk 12-14, Driemond 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 12-14 staat in de Gemeenschapspolder, aan de voet 
van de ringdijk langs de Gaasp. Deze grote veenpolder werd vanouds ontwaterd door één 
windmolen, die zich tevens aan de Langestammerdijk bevindt en in de vroege 21ste  eeuw is 
heropgebouwd. De boerderij staat haaks op de dijk, evenals het naastgelegen zomerhuis.  Het erf  
wordt aan de westzijde vanaf de ringdijk ontsloten. 
Van het oorspronkelijke erf is weinig meer over. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Langestammerdijk 12-14 is opgezet in twee volumes: een voorhuis en een groot, langgerekt 
bedrijfsgedeelte daar achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ en met 
name  Amstelland, en is voortgekomen uit de boerderij zoals die hier al in de 17de eeuw voorkwam. 
Hierbij bestaat de boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager 
bedrijfsgedeelte aan elkaar zijn vastgebouwd. Het voorste gebintvak van de stal fungeerde daarbij 
als ruimte voor het dagelijkse wonen en wordt ook wel middelhuis genoemd. Het voorhuis is vaak 
geheel of gedeeltelijk onderkelderd en bevat de mooie kamer en dient daarnaast als slaapruimte. 
Vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege gelaten en werd het 
voorhuis steeds meer voor het dagelijks wonen gebruikt.   
Het voorhuis werd in twee fasen gebouwd: de zuidelijke helft is het oudst en dateert uit de 18de 
eeuw; dit deel is onderkelderd. De noordelijke helft is beduidend jonger en dateert uit de tweede 
helft van de 19de eeuw, evenals het bedrijfsgedeelte dat grotendeels achter dit jongere gedeelte is 
gelegen. Eind 19de eeuw zal het zomerhuis tegen de lange zijde van het bedrijfsgedeelte zijn 
aangebouwd.   
Het interieur van de stal is niet onderzocht, maar is waarschijnlijk van het voergangtype met een 
driebeukige opzet. Hierbij is de middenbeuk bestemd voor de voerdeel en in de zijbeuken voor het 
vee dat met de koppen naar de deel staat. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, 
die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. Als gebruikelijk voor 
Amstelland staat er een hooiberg naast het bedrijfsgedeelte.   
 
 
 
 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

171



Amsterdam Zuidoost Monumentale boerderijen Amsterdam
 
Architectonische verschijningsvorm  
De in baksteen opgetrokken boerderij is opgebouwd uit een voorhuis met een dwars daarop 
geplaatst bedrijfsgedeelte. De langs- en tevens voorgevel ligt evenwijdig aan de weg en is 
ingedeeld in vier traveeën. De bovenzijde wordt beëindigd door een eenvoudige gootlijst op 
sloffen. Het oostelijke gedeelte is het oudst en is geheel onderkelderd. De voor- en de zijgevel van 
deze helft zijn gepleisterd en voorzien van een strookmotief. In de gevel zijn twee kelderlichten 
voorzien van diefijzers waarboven twee dubbele schuifvensters zijn opgenomen. Tussen de 
kelderlichten en schuifvensters zijn 19de-eeuwse sierankers opgenomen.  
De westelijke helft van het voorhuis is niet onderkelderd en is in schoon metselwerk uitgevoerd. 
Een breed drielichtvenster met glas-in-lood bovenlichten verlicht de achtergelegen ruimte. Rechts 
van dit venster is een deur met bovenlicht voorzien van glas-in-lood opgenomen. Beide 
gevelopeningen worden aan de bovenzijde ontlast door strekken.   
De westgevel van het voorhuis is uitgevoerd als tuitgevel en is gepleisterd. In de gevel is centraal 
een kelderlicht en een zoldervenster opgenomen. De achtergevel van de westelijke helft van het 
voorhuis is in schoon metselwerk uitgevoerd en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een 
eenvoudige gootlijst op sloffen. De oostelijke gevel is een topgevel die op zolderniveau nieuw is 
opgemetseld.  
Het zadeldak van het voorhuis is gedekt met blauwe Oudhollandse pannen. Op de scheiding van de 
westelijke en oostelijke helft zijn nokvorsten aangebracht. 
Beide zijgevels (noord en zuid) van het bedrijfsgedeelte bevatten direct achter het voorhuis 
gevelopeningen die horen bij het achtergelegen dagelijks woon- en werkgedeelte. Daarnaast is de 
zuidgevel voorzien van originele stalvensters.  
Het eerste vak achter het voorhuis hoort bij het woongedeelte. Deze opzet is karakteristiek voor de 
boerderijen in het Amstelland.  
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Het zomerhuis is tegen het bedrijfsgedeelte van de boerderij aangebouwd, eveneens met 
langgerekte plattegrond en zadeldak met de nokrichting dwars op de straat. De noord- en tevens 
topgevel bevat op begane-grondniveau twee vensters met glas-in-lood bovenlichten. Op 
zolderniveau bevindt zich centraal een venster met trapsgewijs halfronde bovenzijde. De strekken 
boven de vensters zijn met afwisselend gele bakstenen verfraaid. De gevel wordt aan de bovenzijde 
beëindigd door een brede daklijst met in de top een makelaar.  
De oostgevel van het zomerhuis is ingrijpend gewijzigd (niet monumentwaardig). Het dak van het 
zomerhuis is gedekt met rode pannen. 
Ten westen van het bedrijfsgedeelte staat een hooiberg van vier betonnen roeden met verschuifbaar 
tentdak.  
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 12-14 is van algemeen belang als een voorbeeld van 
een Amstellandse boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Boerderij 
en zomerhuis vormen een ensemblewaarde. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de 
gave hoofdvorm en de opzet met dwarsgeplaatst stenen woonhuis en houten stal met woonhuisvak. 
Bijzonder daarbij is de ouderdom van de westelijke helft van het voorhuis dat een van de laatste 
resten van boerderijen van voor 1800 in Amsterdam vormt.  
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan de Gaasp. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is dus mogelijk dat bij een nader bezoek aan 
het erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de  draagconstructie en de niet bekeken achtergevel 
van het bedrijfsgedeelte. 
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Langestammerdijk 22, Driemond 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 22 staat in de Gemeenschapspolder, aan de voet van de 
ringdijk bij de Gaasp. Deze grote veenpolder werd vanouds ontwaterd door één windmolen, die 
zich direct naast de boerderij bevindt en in de vroege 21ste eeuw weer is opgebouwd. De boerderij 
staat haaks op de dijk, van waaraf het erf aan westzijde wordt ontsloten. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Langestammerdijk 22 is opgezet in twee volumes: een dwarsgeplaatst en onderkelderd voorhuis en 
een lagere stal daar achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ in met name 
het Amstelland en is voortgekomen uit de langhuisboerderij zoals die hier al in de 17de eeuw 
voorkwam. Hierbij bestaat de boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager 
stalgedeelte aan elkaar zijn vastgebouwd met daartussenin een middenhuis. Het voorhuis is vaak 
geheel of gedeeltelijk onderkelderd; vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal 
achterwege gelaten. De voordeur bevindt zich in de lange zijgevel bij het middenhuis, dat zich over 
het algemeen uitstrekt over een gedeelte van het voorhuis en het eerste vak van de stal. De stal is 
van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de voerdeel 
en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een 
verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan 
worden. Achter de boerderij stond vrijwel zonder uitzondering een open hooiberg van drie of vier 
houten roeden. 
De boerderij werd gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. De topografische kaart van 
omstreeks 1900 geeft geen oudere boerderij op deze plek aan. Achter de boerderij heeft 
hoogstwaarschijnlijk een hooiberg gestaan, die enige tijd na het beëindigen van de agrarische 
bedrijfsvoering zal zijn gesloopt. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een dwarsgeplaatst stenen voorhuis 
en een houten stalgedeelte. Het voorhuis heeft halfsteensmuren met een trasraam tot op het 
vloerniveau van de begane grond. Het westelijk deel van het huis is onderkelderd, zoals twee  
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getraliede kelderramen (in de zuid- en westgevel) aangeven. Het zadeldak, waarvan de nok 
evenwijdig aan de dijk ligt, is belegd met gesmoorde Tuiles du Nord-pannen en afgezet met wind-
veren. Op de overgang van voorhuis en middenhuis staat op het noordoosten een gemetselde 
schoorsteen. 
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De schuiframen hebben drieruits bovenlichten en afzaten van geglazuurde tegels: vier in de 
voorgevel (zuid), één in de westgevel en één in beide puntgevels. 
De houten wanden van het stalgedeelte hebben een gemetselde voet en zijn beschoten met 
rabatwerk, dat in verschillende fasen is vervangen. Het eerste vak achter het voorhuis hoort bij het 
woongedeelte. De voordeur van de boerderij bevindt zich dan ook in de lange westgevel naast de 
aansluiting op het voorhuis. Deze opzet is karakteristiek voor de boerderijen in het Amstelland, 
vaak met nog een verdeling in voorhuis en middenhuis. Het voormalige stalgedeelte bevat in beide 
lange gevels drie ijzeren stalramen. Het lagere zadeldak van de stal is gedekt met gesmoorde 
Oudhollandse pannen met windveren aan de noordelijke puntgevel. Het dak sluit even onder de 
nok aan op de dwarskap van het voorhuis. 
 
Cultuurhistorische context 
De voormalige boerderij Langestammerdijk 22 is van algemeen belang als een voorbeeld van een 
Amstellandse boerderij ten zuiden van het IJ uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde zijn de gave hoofdvorm en de opzet met dwarsgeplaatst 
stenen woonhuis en houten stal met woonhuisvak. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan de Gaasp. 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is mogelijk dat bij een nader bezoek aan het 
erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stal. 
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Langestammerdijk 26 – ‘De Goede Hoop’, Driemond 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Langestammerdijk 26 staat in de Gemeenschapspolder, aan de voet van de ringdijk 
langs de Gaasp. Deze grote veenpolder werd vanouds ontwaterd door één windmolen, die zich 
tevens aan de Langestammerdijk bevindt en in de vroege 21ste eeuw is herbouwd. De boerderij staat 
haaks op de dijk. Het erf wordt aan de zuidwestzijde vanaf de ringdijk ontsloten. Deze dijk is 
meerdere malen verhoogd waardoor de weg over de dijk hoger is komen te liggen dan het voorhuis 
van de boerderij.  
Het erf wordt ontsloten vanaf de dijk via een oprit die zuidoostelijk langs de boerderij loopt. Ten 
zuidoosten van de oprit bevindt zich een fruitboomgaard.       
 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Langestammerdijk 26 is opgezet in twee volumes: een voorhuis en een grote, langgerekte stal daar 
achter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ en met name het Amstelland en 
is voortgekomen uit de langhuisboerderij zoals die hier al in de 17de eeuw voorkwam. Hierbij 
bestaat de boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager stalgedeelte aan 
elkaar zijn vastgebouwd met daartussenin een middelhuis. Het voorhuis is vaak geheel of 
gedeeltelijk onderkelderd; vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege 
gelaten.  
De boerderij is gebouwd in 1928. De stal is van het voerdeeltype met een driebeukige opzet. 
Hierbij is de middenbeuk bestemd voor de voerdeel en de zijbeuken voor het vee dat met de 
koppen naar de deel staat. Achter de koestanden ligt een verdiepte mestgoot of grup, die via 
mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan worden. In het middelhuis bevindt zich 
een spoellokaal, een gemetseld waterfornuis, en ruimte voor voeropslag.  
Direct achter de boerderij staat een hooiberg, die thans is verbouwd tot stal en waarvan de wanden 
vervangen zijn door golfplaten.  
 
Architectonische verschijningsvorm 
De boerderij is verdeeld in een voorhuis en bedrijfsgedeelte. Het voorhuis is opgetrokken in rode 
baksteen in halfsteens verband op vierkante plattegrond onder mansardedak en is gedekt met 
blauwe kruispannen. Het lagere bedrijfsgedeelte op rechthoekige plattegrond onder zadeldak is 
gedekt met rode kruispannen. De gevels zijn gepleisterd zijn daaronder vermoedelijk als het 
voorhuis opgebouwd uit metselwerk van rode baksteen in halfsteens verband. De gevels van het 
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voorhuis zijn onder de vensteropeningen voorzien van een metselwerken voet,  en de gevels  
worden aan de bovenzijde beëindigd door een eenvoudige gootlijst op sloffen. De voorgevel 
(zuidwest) is symmetrisch opgebouwd en is voorzien van twee uitgebouwde erkers. Aan 
weerszijden van het onderste gedeelte van de erkervensters bevinden zich luiken. 
In de zuidoostelijke gevel is de voordeur opgenomen, die terugligt in de gevel en te bereiken is via 
een portaal die aan de bovenzijde ontlast wordt door een gedrukte toog. Rechts van deze toegang 
bevindt zich een openslaand venster met bovenlichten, aan weerszijden voorzien van luiken. Links 
van de toegang bevindt zich een schuifvenster met enkel luik. Ook in de noordwestelijke gevel 
bevindt zich een toegangsdeur. Links daarvan is een keldervenster en daarboven een tweede 
venster opgenomen.  
In beide zijgevels van het bedrijfsgedeelte zijn getoogde stalvensters opgenomen. In de geveldelen 
direct achter het voorhuis, ter hoogte van het middelhuis, zijn deuren en vierkante vensters 
opgenomen. De achtergevel van het stalgedeelte (noordoost) bevat centraal een dubbele deur en 
aan weerszijden tegen de zijgevels een mestdeur.     
 
Cultuurhistorische waarde 
De boerderij Langestammerdijk 26 is gebouwd in de jaren twintig van de 20ste eeuw en is van 
algemeen belang als een late variant van een Amstellandse boerderij ten zuiden van het IJ. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde is de gave hoofdvorm en de vrij goed bewaard gebleven 
gevelindeling. De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging 
aan de Gaasp. 
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Langestammerdijk 28 – ‘Palestina’, Driemond 
 

 
Stedenbouwkundige context 
De boerderij Langestammerdijk 28 staat in de Gemeenschapspolder, aan de voet van de ringdijk 
langs de Gaasp. Deze grote veenpolder werd vanouds ontwaterd door één windmolen, die zich 
tevens aan de Langestammerdijk bevindt en in de vroege 21ste eeuw is herbouwd. De boerderij staat 
tegen het talud met de langsrichting haaks op de dijk. Ten noordoosten van de boerderij staat een 
bijschuur. Achter de boerderij stond oorspronkelijk een hooiberg die thans niet meer aanwezig is.  
Het erf wordt ontsloten vanaf de dijk met een oprit die noordwestelijk langs de boerderij loopt.  
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Langestammerdijk 28 is gebouwd in de jaren twintig of dertig van de 20ste eeuw door een Joodse 
juwelier als tweede huis in de zomer.2  
Algemeen voorkomend in het gebied ten zuiden van het IJ en met name het Amstelland zijn 
boerderijen die zijn opgebouwd uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en lager stalgedeelte aan 
elkaar zijn vastgebouwd met daartussenin een middelhuis. Het voorhuis is vaak geheel of 
gedeeltelijk onderkelderd; vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders meestal achterwege 
gelaten.  
Beschreven indeling geldt grotendeels voor Langestammerdijk 28 dat daarnaast een voor die tijd 
modern voorkomen en een afwijkende constructie kreeg: er werd gebruik gemaakt van een 
mengeling van oude en nieuwe constructievormen en architectuurstijlen. Zo is voor het 
bedrijfsgedeelte dezelfde draagconstructie als voor de stolp toegepast: laatstgenoemd boerderijtype 
komt in Noord-Holland vooral boven het IJ veel voor. Niet alleen hele boerderijen maar ook 
schuren werden volgens het stolptype gebouwd. Dit type kenmerkt zich door een compacte 
plattegrond en piramidale hoofdvorm. Hierbij is de kern en tevens draagconstructie opgebouwd uit 
een vierkant, bestaande uit vier gebintstijlen die zijn gekoppeld door dekbalken, schoren en 
gebintplaten. Op deze constructie rust het grote piramidale dak dat doorloopt over de zijbeuken. 
Omdat het dak vrijwel geheel op deze constructie rust, is de dragende functie van de gevels gering. 
Zo behoefde alleen de vier gebintstijlen zwaarder gefundeerd te worden. Het stalgedeelte van 
Langestammerdijk 28 is opgebouwd uit de uitzonderlijke combinatie van draagconstructie van de 
stolp met daarop een schilddak. Uiterlijk vertoont de boerderij weer kenmerken van de ten tijde van 
de bouw van de boerderij moderne Amsterdamse School stijl. 
Ten westen van het hoofdgebouw bevindt zich een vrijstaande schuur met rechthoekige plattegrond 
onder zadeldak met de kopgevel naar de straat. 
 

                                                 
2 Vriendelijke mededeling van de bewoners. 

Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 
 

179



Amsterdam Zuidoost Monumentale boerderijen Amsterdam
 

 
 
 
De boerderij is niet meer in bedrijf en dient volledig als woning. Hierbij is in het stalgedeelte de 
vloer voorzien van een betonlaag waarbij de stalindeling vrijwel uit het zicht is verdwenen. De 
oorspronkelijke betonnen stalramen zijn vervangen door bredere vensters die wat betreft de 
detaillering refereren aan woningvensters van rond 1800. De eindgevel van de stalaanbouw 
(noordwest) is deels vernieuwd.  
 
Architectonische verschijningsvorm  
De boerderij is verdeeld in een voorhuis en bedrijfsgedeelte en is opgetrokken in rode baksteen in 
halfsteens verband met een dakbedekking van rode Verbeterde Hollandse pannen. Het voorhuis is 
gebouwd op een overwegend rechthoekige plattegrond onder een aan de noordwest zijde afgewolfd 
zadeldak met rechts aan de voorzijde een uitbouw. Het bedrijfsgedeelte heeft een L-vormige 
plattegrond: een rechthoekig stalgedeelte onder schilddak met aan de westzijde een uitbouw onder 
wolfdak.   
In het metselwerk van het voorhuis is onder de gootlijn een decoratieve strook opgenomen die 
doorloopt in de kopgevels. De vensters op begane grond niveau bevatten bovenlichten met glas-in-
lood en de vensters zijn voorzien van luiken. Bovenaan worden alle vensteropeningen van het 
voorhuis ontlast door een hoge hanekam.  
Het rechter gedeelte van de voorgevel (zuidwest) bestaat uit een uitbouw die aan de voorzijde een 
dubbel venster bevat. Meteen links van deze uitbouw bevindt zich de voordeur met bovenlicht 
voorzien van glas-in-lood. Centraal boven de voorgevel is in het dakvlak een brede dakkapel 
opgenomen.  Links daarvan is een dubbel en geheel links in de gevel een enkel venster opgenomen.  
De noordwestgevel bevat geheel rechts een enkel venster en verder een venster ter hoogte van de 
eerste verdieping. Linksonder in de gevel is een deur opgenomen. In de zuidoostelijke gevel 
bevindt zich rechts van het midden een deur, geheel links een venster en rechts een klein venster 
zonder bovenlicht of  luik.  
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De beide zijgevels het stalgedeelte zijn voorzien van vervangen, niet monumentwaardige vensters. 
Tegen het woonhuis staat tegen de noordzijde een melkhok en is in de zuidzijde een staldeur 
opgenomen.  
De achtergevel van het stalgedeelte (noordoost) bevat nieuwe gevelopeningen (niet 
monumentwaardig).  
De uitbouw van het stalgedeelte bevat dezelfde vervangen stalvensters. De draagconstructie van de 
stal is opgebouwd uit een vier gebintstijlen op gemetselde poeren. Deze stijlen zijn gekoppeld door 
dekbalken, schoren en gebintplaten.   
De bijschuur op rechthoekige plattegrond onder zadeldak is opgetrokken in rode baksteen. In het 
zuidoostelijke dakvlak is een dakkapel met laadluik opgenomen. Ook in de topgevel aan de 
zuidwestzijde is een laadluik opgenomen. De draagconstructie bestaat uit een enkelvoudige 
balklaag. De kapconstructie is opgebouwd uit drie A-spanten.   
 
Cultuurhistorische waarde 
De boerderij Langestammerdijk 28 is gebouwd in de jaren twintig of dertig van de 20ste eeuw en is 
van belang als een late variant van een Amstellandse boerderij ten zuiden van het IJ. Van 
architectuur- en cultuurhistorische waarde is de gave hoofdvorm en het gave exterieur van het 
voorhuis.    
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan de Gaasp. 
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Langestammerdijk 83-85, Driemond 
 

 
 
Stedenbouwkundige context 
Boerderij Langestammerdijk 83-85 staat op een smalle strook buitendijks land langs de Gaasp, 
nabij het huidige Driemond en de splitsing van de Gaasp en de Gein. De landbouwgrond lag aan de 
overzijde van de dijkweg in de Gemeenschapspolder. Deze grote veenpolder werd vanouds 
ontwaterd door één windmolen, die in de vroege 21ste eeuw even ten noorden van de boerderij weer 
is opgebouwd. De hoofdnokrichting van de boerderij ligt evenwijdig aan de dijk en de rivier. De 
boerderijgebouwen liggen in huidige situatie vrijwel direct aan de dijkweg. Het erf beperkt zich tot 
een ruimte achter de hooiberg, een smalle strook tussen de boerderij en de rivier en een voortuin 
met knotwilg voor het huis. De langgerekte stal annex schuur ten westen van de boerderij is sterk 
gewijzigd en aangepast voor bewoning. Deze is niet monumentwaardig. Tegenover de boerderij in 
de polder bevindt zich een moderne stal. 
 
Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
Langestammerdijk 83-85 heeft een opzet in twee volumes: een dwarsgeplaatst en onderkelderd 
voorhuis en een lagere stal daarachter. Deze opzet is algemeen in het gebied ten zuiden van het IJ 
in met name het Amstelland en is voortgekomen uit de langhuisboerderij zoals die hier al in de 17de 
eeuw voorkwam. Hierbij bestaat de boerderij meestal uit één gebouw, waarbij (dwars) voorhuis en 
lager stalgedeelte aan elkaar zijn vastgebouwd met daartussenin een middenhuis. Het voorhuis is 
vaak geheel of gedeeltelijk onderkelderd; vanaf het einde van de 19de eeuw werden de kelders 
meestal achterwege gelaten. De voordeur bevindt zich in de lange zijgevel bij het middenhuis, dat 
zich over het algemeen uitstrekt over een gedeelte van het voorhuis en het eerste vak van de stal. 
De stal is van het voergangtype en heeft een driebeukige opzet. De middenbeuk is bestemd voor de 
voerdeel en in de zijbeuken staat het vee met de koppen naar de deel. Achter de koestanden ligt een 
verdiepte mestgoot of grup, die via mestgangen en deuren in de achtergevel leeggekruid kan 
worden. Achter de boerderij stond vrijwel zonder uitzondering een open hooiberg van drie of vier 
houten roeden. Langestammerdijk 83-85 is een laat voorbeeld van een dergelijke opzet, waarbij 
nog steeds een drieroedenberg aanwezig is. 
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Hoewel de huisplaats wordt aangeduid als Zelden Rust, ontbreekt op de topografische kaart van 
omstreeks 1900 enige bebouwing op deze plek, terwijl een gevelsteen in de boerderij aangeeft dat 
deze in 1882 werd herbouwd. Niet alleen bestond de boerderij dus al vóór 1900, maar deze moet 
ook een oudere voorganger hebben gehad. 
 
Architectonische verschijningsvorm  
Het complex bestaat uit de boerderij en een hooiberg. 
De boerderij bestaat uit een voorhuis en een stalgedeelte. Het voorhuis is op rechthoekige platte-
grond opgetrokken in baksteen (kruisverband) onder een schilddak dat is gedekt met rode Hol-
landse pannen. De nokrichting staat haaks op die van de stal. Op de noordwesthoek bevindt zich 
een gemetselde schoorsteen. Langs de vier gevels is een bakgoot op klossen aangebracht. Het 
oostelijk deel van de woning is onderkelderd en bezit kelderramen in de noord- en oostgevel. In de 
voorgevel (noord) is een tweedeling aangebracht met links boven de kelder een opkamer 
(muurankers geven het vloerniveau aan) waarin twee schuiframen en rechts een groter venster bij 
de keuken in een verder blind muurvlak. De oostelijke zijgevel bevat een keldervenster met luiken 
en een schuifvenster en de westelijke zijgevel bevat twee vensters. 
De eveneens in kruisverband gemetselde gevels van de rechthoekige stal zijn lager dan het voor-
huis. Aan oostzijde is de stal smaller dan het voorhuis. Het schilddak is gedekt met gesmoorde 
Oudhollandse pannen en heeft op de nok twee zinkbeklede ontluchtingskanalen voor de stal. De 
zijgevels bevatten halfronde ijzeren stalramen met gepleisterde afzaten. Op de aansluiting met het 
voorhuis bevindt zich in de oostgevel de voordeur van de boerderij. Deze oplossing, waarbij het 
voorste gedeelte van de stal bij het woonhuis hoort, is kenmerkend voor de boerderijen van het 
Amstelland. Naast de voordeur is een gevelsteen aangebracht met de tekst: ‘VERNIEUWD/ 1882/ 
W.C.L. RITTERSHAUSEN’. 
De stal is hoogstwaarschijnlijk een grupstal met driebeukige constructie van houten standvinken, 
met in het midden een voerdeel. 
 
De hooiberg bevindt zich achter de stal. De secundair aangebrachte houten tochtgang die beide 
verbindt is van recente datum. De hooiberg bestaat uit drie betonnen roeden waartussen een zes-
kante, met golfplaten afgedekte en opvijzelbare kap die bekroond is met de karakteristieke wind-
vaan in de vorm van een vis. 
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Cultuurhistorische context 
De boerderij Langestammerdijk 83-85 is van algemeen belang als een voorbeeld van een boerderij 
ten zuiden van het IJ uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Van architectuur- en cultuurhisto-
rische waarde zijn de gave hoofdvorm en de opzet van woonhuis, stal en drieroeden hooiberg. 
De boerderij is van stedenbouwkundige waarde vanwege situering op een buitendijkse strook grond 
direct aan de Gaasp. 
 
 
N.B. 
Dit object werd vanaf de openbare weg bekeken. Het is mogelijk dat bij een nader bezoek aan het 
erf en het interieur van de boerderij zaken naar voren komen die het oordeel omtrent de 
cultuurhistorische waarde beïnvloeden, zoals de gebintconstructie van de stal. 
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Aantekeningen  
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Lijst van de in 2002 uitgevoerde volledige inventarisatie van boerderijen van vóór 1960 in de gemeente Amsterdam
die in dit rapport niet zijn beschreven. Het betreft boerderijen die niet zijn geselecteerd als monumentwaardig 
alsmede de boerderijen die al een status van gemeentelijk of rijksmonument bezitten. 

Deelgebied Adres Huisnr Naam Plaats Functie Kerndat Veld Opmerkingen

Noord Durgerdammerdijk 138 Durgerdam agr 23-jan
Noord Durgerdammerdijk 189 Durgerdam agr 23-jan
Noord Durgerdammerdijk 198 Durgerdam anders 23-jan
Noord Uiterdammerdijk 25 agr ca 1930 23-jan
Noord Uiterdammerdijk 38-39 Holysloot anders XXd 23-jan
Noord Uiterdammerdijk 30 Holysloot agr 23-jan
Noord Dorpstraat 1-1a Holysloot anders 1e helft XX 23-jan
Noord Dorpstraat naast 24 Holysloot anders 2002/XIX 23-jan
Noord Dorpstraat 5 Holysloot anders ca. 1900 23-jan
Noord Dorpstraat 65 Holysloot anders bijgebouwen -1965 23-jan
Noord Dorpstraat 57c Holysloot anders ca. 1900 23-jan
Noord Dorpstraat 60-60b Holysloot agr XXa 23-jan
Noord Dorpstraat 21 Holysloot anders 1877 31-jan
Noord Dorpstraat 29b Holysloot anders? 31-jan
Noord Dorpstraat 52, 52a,b Holysloot agr  XXA 31-jan
Noord Dorpstraat 19 Holysloot anders  XXA 31-jan
Noord Bloemendalergouw 63-65 Holysloot anders  XXA 31-jan
Noord Dorpstraat 35 Holysloot anders?  XIXB 31-jan
Noord Bloemendalergouw naast 90 Holysloot anders ca 1900 30-jan
Noord Galggouw / Weg dd Belmermeer 4? Holysloot anders 1e helft XX 3-jan
Noord Kadoelenweg 221 anders XXa 23-jan
Noord Zuideinde 355d anders hooiberg 23-jan
Noord Zuideinde 296 Weltevreden anders ca 1900 23-jan
Noord Zuideinde 375-377 anders XXb 23-jan
Noord Zuideinde 336 anders 1906 23-jan
Noord Durgerdammergouw bij 10 agr mid-XX 31-jan hooiberg
Noord Zunderdorpergouw 24a/b Zunderdorp anders XIXA 31-jan
Noord Dorpsweg 44 Ransdorp anders mid-XX 31-jan
Noord Dorpsweg 71a,b Ransdorp anders 2e helft XIX 31-jan
Noord Dorpsweg 95 Ransdorp agr kern XXA? 31-jan
Noord Dorpsweg 70 Ransdorp anders vernwd 31-jan
Noord Dorpsweg 94 Ransdorp agr mid-XX 31-jan



Deelgebied Adres Huisnr Naam Plaats Functie Kerndat Veld Opmerkingen

Noord Poppendammergouw 32 Holysloot anders ca 1900? 31-jan
Noord Bloemendalergouw 9 Ransdorp agr XIX? 31-jan
Noord Poppendammergouw naast 18 Ransdorp agr ca 1920 31-jan
Noord Liergouw 66 Ransdorp agr 1916 31-jan
Noord Wijkergouw 36 Schellingwoude anders XXa 14-jan
Noord Nieuwe Gouw 4 Zunderdorp anders  XIXB 31-jan
Noord Achtergouwtje achter 1 Zunderdorp anders 14-feb
Noord Middenlaan 7 Zunderdorp anders XIXd 14-feb
Noord Achterlaantje 21 Zunderdorp anders XVIIB/XIXA 14-feb
Noord t Nopeind 18 Zunderdorp anders XXd 14-feb
Noord t Nopeind 11 Zunderdorp anders XIXd/XXa 14-feb
Noord t Nopeind 12 Zunderdorp anders mid-XX 14-feb
Noord t Nopeind 10 Zunderdorp anders ca 1900 14-feb
Noord Termietengouw 102 Zunderdorp agr XXc 14-feb
Noord Termietengouw 7 Zunderdorp agr 14-feb
Noord Buikslotermeerdijk 157 Zunderdorp anders XIXB 14-feb
Noord t Voorwerf naast 4 Zunderdorp agr kern XVIII? 14-feb
Noord t Voorwerf 7,9,11 Zunderdorp anders XIXd/XXM 14-feb
Noord Broekergouw 6-6c Zunderdorp anders ?vernieuwd 14-feb
Noord Weg dd Belmermeer 5 agr XXA 31-jan
Zuideramstel Amsteldijk 275-276 anders XIXd 27-feb dubbele boerderij
Zuidoost Provincialeweg 50 anders XXb 27-feb
Zuidoost Provincialeweg 33 anders XIXd 27-feb
Zuidoost Loosdrechtdreef 9 anders XVIIIB 27-feb
Zuidoost Langestammerdijk 18 Zeldenrust Driemond agr XIX/XXA 20-mrt
Zuidoost Abcouderstraatweg 46 anders XXc 20-mrt
Zuidoost Abcouderstraatweg 79-79a anders XIXB/XXM 20-mrt
Zuidoost Hogendijk 4? anders 20-mrt
Zuidoost Hogendijk 6 Odette Hoeve anders ca 1900 20-mrt kern mog ouder
Zuidoost Holendrechterweg ? agr? XXM 20-mrt Woonhuis nw
Geuzeveld/Sl'meer Dubbele Buurt 54 agr XXM 20-mrt
Geuzeveld/Sl'meer Haarlemmerweg ? anders XIX 20-mrt
Oud-Zuid Vondelpark 2a Het Melkhuisje anders 1867 27-mrt
Sloten Sloterweg 675 anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 734 anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 722 anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 876,879 anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 824 anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 1081 Margaretha Hoeve anders XIX 27-mrt



Deelgebied Adres Huisnr Naam Plaats Functie Kerndat Veld Opmerkingen

Sloten Sloterweg links v 1081 anders ?vernieuwd 27-mrt
Sloten Sloterweg 1146 Rijnhof anders XXA 27-mrt
Sloten Osdorperweg 21 anders XXa 27-mrt
Sloten Sloterweg 1291 Akerstein anders XIX 27-mrt
Sloten Sloterweg 1293 anders XXM/XIX 27-mrt
Osdorp Raasddorperweg 85 anders XXA 27-mrt
Osdorp Osdorperweg 781 anders ca 1900 27-mrt
Osdorp Lutkemeerweg ? anders XXM 27-mrt
Osdorp Lutkemeerweg 54 anders XIX 27-mrt
Osdorp Lutkemeerweg 300 anders XXM 27-mrt
Osdorp Lutkemeerweg 220 anders ca 1900 27-mrt
Osdorp Osdorperweg 614 agr XXM 27-mrt
Osdorp Akersluisweg 130 anders XXA 27-mrt
Osdorp Osdorperweg 187 anders ca 1900 27-mrt

Monumenten

Deelgebied Adres Huisnr Naam Plaats Functie Kerndat Veld Opmerkingen
Noord Kadoelenweg 306 anders 1908 Gemeentelijk monument
Noord Durgerdammerdijk 173 Durgerdam anders ca 1900 23-jan Rijksmonument; sterk verbouwd
Noord Wijkergouw 3 Schellingwoude anders XVIII 23-jan Rijksmonument
Noord Zuideinde nr 286 Burenstein anders XIXB 23-jan Rijksmonument
Noord Durgerdammergouw 2 Ransdorp agr XIXB 31-jan Rijksmonument
Noord Dorpsweg bij 8 Ransdorp anders XXA 31-jan Rijksmonument; kaakberg
Noord Dorpsweg 84 Ransdorp anders ca 1900 31-jan Rijksmonument
Noord Dorpsweg 121 Ransdorp agr 1893 31-jan Rijksmonument
Noord Dorpsweg 115 Ransdorp anders XVIIId/XIXa 31-jan Rijksmonument
Noord Bloemendalergouw 13 Ransdorp anders XIXM 31-jan Rijksmonument; sterk gerestaureerd
Noord Bloemendalergouw 26 Ransdorp agr ca 1900 31-jan Rijksmonument
Noord Middenlaan 17 Zunderdorp anders XVIIId/XIXa 14-feb Rijksmonument
Noord t Nopeind 14 Zunderdorp anders XIX? 14-feb Rijksmonument; sterk gerestaureerd
Noord t Voorwerf 13 Zunderdorp anders XVIIId/XIXa 14-feb Rijksmonument
Noord t Voorwerf 15 Zunderdorp agr XVIIId/XIXa 20-feb Rijksmonument
Noord t Voorwerf nr 1 Zunderdorp anders XIXB/Xxa 14-feb Rijksmonument; sterk gerestaureerd
Noord Broekergouw 22-24 anders XIX? 20-feb Rijksmonument; sterk vernieuwd
Watergraafsmeer Ringdijk 57-58 Vergulden Eenhoorn anders XVIII/1909 27-feb Rijksmonument
Zuideramstel Ouderkerkerdijk 225 Klarenbeek agr XVIIM Rijksmonument
Oud-Zuid Rijnburgerstraat 75 anders XIXd 27-mrt Gemeentelijk monument
Watergraafsmeer Kruislaan 300 anders ca 1900 27-feb Gemeentelijk Monument
Zuidoost Langestammerdijk 12 anders XVIII/XIX 20-jan Rijksmonument
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