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BOERDERIJ – MIDDELWEG - OPMEER
De voormalige veehouderij Fries en Vrij stond op de hoek van de Middelweg en de A. C. de Graafweg te
Opmeer.
Opmerkelijk is het bouwjaar 1814 van deze stolp genaamd Fries en Vrij.
Eind 1813 waren de Franse troepen vertrokken.
Deze regio was door de Franse bezetting sterk verarmd.
Toch was het voor deze periode een rijk uitgevoerde grote stolp met een dubbel vierkant.
De naam Fries en Vrij kan gebaseerd zijn op het einde van de Franse bezetting.

Bewoners
In het jaarboek 2013 van het Westfries Genootschap is een verhaal opgenomen over Dirk Pijper.
Hieruit blijkt dat de bewoners van deze stolp achtereenvolgens waren:
Cornelis Pijper en Grietje Appel,
Dirk Pijper en Marijtje Stam,
Simon Glas en Trijntje Pijper,
Cornelis Glas en Maartje Smit,
Jacob Glas en Trijntje Schagen en
Sjaak Glas en Marianne Kouwenberg.

Inmiddels is het complex gesloopt vanwege de uitbreiding van het daarachter gelegen industrieterrein, het
pand stond jarenlang leeg.

Bouw
Vlak voor de sloop is het geheel bouwkundig opgenomen.
Het complex bestond uit een Noord-Hollandse stolp met uitbouw, een vrijstaande veestal, een schuur en een
open loods.
De stolp Fries en Vrij had als bouwjaar 1814, hetgeen staat vermeld in het jaarboek 2013 van het Westfries
Genootschap.
Sinds 1979 werd het niet meer bewoond en verkeerde in een slechte staat van onderhoud; het geheel gaf
daardoor een sterk vervallen indruk.
De stolp had een afmeting van 14,5 bij 23 meter met een uitbouw aan de rechter zijgevel in het verlengde
van de voorgevel; de voorgevel was daardoor ca. 2,5 m langer.
De stolp werd gedragen door een dubbel vierkant dat aan de achterzijde overkragend was.
De vierkantspalen waren verschillend van dikte met een gemiddelde afmeting van 30/33 cm.
Er zijn geen aanwijzingen aan de houten onderdelen dat er sloop- of scheepshout is gebruikt.
De indeling was voor het grootste deel nog aanwezig met de darsruimte, stalruimten (lange en korte regel),
hooiopslag en de oorspronkelijke woningindeling.
De darsdeuren bevonden zich in de achtergevel; de topgevel van de uitbouw was bekleed met
damwandprofielplaten; ook de kozijnen in de gevels rondom waren van een later type.
De buitengevels waren in de loop der jaren rondom vernieuwd met verschillende soorten baksteen van diken waalformaat die slecht op elkaar aansloten.
De gevel van de uitbouw had nog de oorspronkelijke steen met een lagenmaat van 4.6 en een koppenmaat
van 9.4 cm; er was een smalle kalkhoudende voeg toegepast wat representatief is voor die periode.
De voorgevel was deels bepleisterd met daarin een steenmotief verwerkt over het gedeelte met het
oorspronkelijke metselwerk.

Luchtfoto Google

De goten waren rondom van pvc.
De dakvlakken bestonden uit stroken (waarschijnlijk asbestcement) golfplaten, en z.g. onduline golfplaten.
Dit zijn teerhoudende kartonachtige golfplaten. Aan de onderzijde van de dakvlakken waren nog enkele rijen
oudhollandse pannen.
De vrijstaande houten stal was van het type dat is gebaseerd op de kassenbouw met een veelvoud aan
dakvlakken. Vanwege het onderhoud en de kans op daklekkage wordt dit type stal niet meer gebouwd.
De schuur was vrijstaand en gaf ook een vervallen indruk.
In de stolp heeft het vee gestaan tot 1974, daarna is de nieuwe stal in gebruik genomen.
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De gevel van de uitbouw had nog de oorspronkelijke steen met een lagenmaat van 4.6 en een koppenmaat van 9.4 cm; er was een smalle kalkhoudende voeg toegepast wat representatief is voor die periode

De indeling was voor het grootste deel nog aanwezig met de darsruimte,
stalruimten (lange en korte regel), hooiopslag en de oorspronkelijke woningindeling.
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De buitengevels waren in de loop der jaren rondom vernieuwd met verschillende soorten baksteen
van dik- en waalformaat die slecht op elkaar aansloten.
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De vrijstaande houten stal was van het type dat is gebaseerd op de kassenbouw met een veelvoud aan
dakvlakken. Vanwege het onderhoud en de kans op daklekkage wordt dit type stal niet meer gebouwd.
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De stolp werd gedragen door een dubbel vierkant dat aan de achterzijde overkragend was.

