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De statige stolpboerderij van het (Noord-Hollandse) normaaltype is
in zijn huidige vorm als melkveebedrijf en kaasmakerij gebouwd in
1863, middenin de bloeiperiode van de landbouw. De stolp heeft
een dubbel vierkant met aan de voorzijde van het woongedeelte op
het oosten een klein overstek. De dubbele vierkantconstructie is
nog puntgaaf.
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Plattegrond dubbel vierkant

Langhuisstolpje
Ten noorden van de stolp Kreil 30 stond tot voor kort een langhuis. Tot circa 40 jaar geleden werd het
langhuis nog bewoond en had adres Kreil 28. Daarna is het ook in verval geraakt en recent gesloopt. Door
archeologisch onderzoek is de ouderdom van het langhuis bepaald. Het is gebouwd omstreeks 1790 als
een klein woonhuisje van 3,5 bij 5 meter waarin hooguit ruimte was voor een kamer met bedstee. De
schoorsteen staat tussen het woonhuis en de achterliggende stal. De schouw was voorzien van Friese
tegeltjes. Daaronder lagen ongeglazuurde rode plavuizen en het resterende vloeroppervlak was voorzien
van houten planken op klei. De stal was 8 bij 4,5 meter. De muren waren opgetrokken uit gebruikte gele
en appelbloesemkleur stenen. Het dak was gedekt met riet en hooguit twee banen dakpannen.

Bewonersgeschiedenis familie Bakker
Cornelis Bakker Arieszn (geb. 11 aug. 1867 en overleden op 20 okt. 1942) was getrouwd met Liefje Helder
(geb. 12 aug. 1873 en overleden op 2 dec. 1954) en waren de eerste Bakkers die de boerderij bewoonden.
Zij kregen 8 kinderen, te weten Arie, Neeltje, Jan, Trijntje, Cornelia, Liefje, Reyer en Lous. De laatste twee
zijn naar Amerika geëmigreerd. Lous is jong gestorven aan tuberculose.
Op 3 juni 1955 kreeg de oudste zoon Arie uit de nalatenschap van z’n moeder toebedeeld: het
werkmanshuis (de langhuisstolp achter op het erf) en 20.97.40 Ha. land. Kennelijk was de boerderij toen
al z’n eigendom. Een gedeelte van het land lag voor de boerderij aan de overkant van het kanaal.
Arie was geboren op 5 okt. 1894 en overleden op 29 dec. 1970. Hij trouwde met Ma van der Oord,
geboren op 18 juli 1895 en overleden op 14 april 1979. Zij kregen 3 kinderen, te weten Cees, Arie en Lief.
Cees bleef vrijgezel en nam rond 1980 de boerderij met land over, Arie trouwde met Catrien Kuisinga en
vertrok ook naar Amerika. Lief trouwde met Casper Swaerts. Zij hebben jaren in Groote Keeten geboerd.
Zowel Arie als Lief bleven kinderloos.
Rond 2000 is Cees Bakker gestopt met boeren. Vanaf dat moment is de zaak behoorlijk in verval geraakt.
Z’n fysieke conditie ging achteruit en vanaf 2003 werd hij verzorgd door mevrouw Rie van Zoonen Swaerts. Hij overleed op 13 februari 2012 en liet de boerderij met circa 12 Ha. land na aan Rie van
Zoonen, die hem zolang liefdevolle verzorging had geboden.
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Het land is verkocht aan de familie Polle. De boerderij is per 15 augustus 2014 overgedragen aan de heer
Iwema en de heer Kooy. De boerderij wordt gesplitst in twee wooneenheden. In het achterste gedeelte
gaat de familie Kooy wonen. De voorste helft wacht nog op nieuwe bewoners.

Voorgevel (oost)

De oostgevel (voorgevel) van de oorspronkelijke
boerderij is mooi vormgegeven in een vast ritme
van de deur (met bovenlicht en levensboom) en
dubbele raamkozijnen, waarbij het koeienoog er
tussenin opvalt. Omdat deze kozijnen eertijds
met luiken waren uitgevoerd, betekent dit dat
deze koeienogen alleen bij gesloten luiken
zichtbaar waren. Deze koeienogen konden bij
wijze van spreken knipogen.
Aan de voorzijde een ronde schoorsteen, die in
1946 vernieuwd is.

“Koeienoog”

Levensboom in de voordeur

De schoorsteen
heeft een band van
gele stenen. Dit zijn
geel geschilderde
rode stenen.
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Rechter zijgevel (noord)

De noordgevel heeft een staand zesruitsschuifraam met rechte bovendorpel, een bijna vierkant raam,
twee ronde ijzeren ramen en steunberen.
De noordmuur is rond 1940 vernieuwd. Dit was voorheen een houten wand. De westmuur is ook
vernieuwd. De ronde ramen in de noordmuur zijn mogelijk afkomstig uit een klooster.

Voorgevel (oost)

Linker zijgevel (zuid)

De zuidgevel: een tweelingvenster met rechte bovendorpel bestaande uit twee staande schuiframen
en vijf vierkante stalraampjes.
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Achtergevel (west)

De westgevel heeft inspringende darsdeuren, drie ijzeren stalramen met licht gebogen bovenkanten, een
loopdeur met bovenlicht en een klein vierkant raam. De kap is rietgedekt met op het oostelijk en
westelijk dakvlak een getrapte dakspiegel van zwart geglazuurde dakpannen.
De dubbele vierkantconstructie is puntgaaf.
De stalramen in de korte regel zijn niet origineel. Op deze plaats waar voorheen de zomerwoning was,
zaten oorspronkelijk zesruitsschuiframen.
Aan de westzijde staan nog de restanten van een schuur.

Achtergevel (west)
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eetkeuken.

Huidige indeling: entree, gang, woonkamer met schouw, tussenkamer, 2 slaapkamers, waarvan een
met bedstee.

woonkamer

slaapkamer
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De koestal met 9 stallen op de lange regel en 4 op de korte regel. Op de korte regel ook een
vuurplaats. Dars en hooiberging
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