
 

 
De stolpboerderij Binnenwijzend 102 is 
in 2015 gesloopt vanwege de aanleg 
van de doorsteek van de N23 (Alkmaar-
Zwolle). 
Het betreft een karakteristieke Noord-
Hollandse stolp met de darsdeuren aan 
de zijkant. In de voorgevel is een deur 
met één raam rechts daarvan en twee 
ramen links. Het dak is rietgedekt met 
een pannenspiegel en een vierkante 
schoorsteen in het midden. 

 

 
 
 
De gegevens over de vrij recente bewoningsgeschiedenis van deze boerderij 
zijn aangeleverd door Piet Zwaan uit Grootebroek. Hij putte uit eigen 
herinnering en ging te rade bij zijn tante Alie Zwaan. Zij werd geboren in 1928 
en woonde haar hele jeugd op Binnenwijzend 100.  
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Een oude foto van de boerderij Binnenwijzend 102. Luchtfoto 
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Twee boerderijen 
De geschiedenissen van de boerderijen Binnenwijzend 100 en Binnenwijzend 
102 zijn deels met elkaar verbonden. Zeker is dat beide stolpen op oude 
bewoningsplekken stonden. 
De boerderij Binnenwijzend 100 verbrandde in 2012.   
De terp, waar de stolpboerderij op stond, werd onderzocht door Archeologie 
West-Friesland. De resultaten waren boven verwachting. De funderingen van 
de 17e-eeuwse stolp en de 16e-eeuwse stolp zijn met zekerheid vastgesteld. 
Uit de 14e en 15e eeuw zijn er wel aanwijzingen gevonden, maar geen gehele 
boerderij.  
 
De archeologen vonden bij het uitgraven van een waterput, op een diepere 
laag, een stuk van de rand van een nederzetting. Deze dateerde uit de Late 
Bronstijd (1400-900 voor Christus). Er zijn brede greppels, kuilen en vooral heel 
veel aardewerk uit deze periode gevonden. Dit is materiaal dat ‘Hoogkarspel-
Jong aardewerk' wordt genoemd.  
Op die plek van Binnenwijzend 100 is een nieuwe boerderij gebouwd. 
 
Bewoningsgeschiedenis 

Mevrouw Alie Zwaan vertelt het volgende.  
De eerste bewoners van Binnenwijzend 102  waar zij van weet, is de familie 
Bub Schipper die er een veebedrijf runde. Of hij de eigenaar was, is niet zeker. 
‘Het stuk land dat tussen Binnenwijzend 100 en 102 lag, noemden wij altijd het 
Bubbestik. Dat stuk land hoorde in het verleden bij nummer 102 en was 
ongeveer 5 ha groot.’ 

Toen Bubbe Schipper 
Binnenwijzend 102 verliet,  
werden de boerderij en het 
land verkocht aan de diaconie 
Westwoud/ Binnenwijzend 
en kwam het land bij nummer 
100. Dat had de diaconie al in 
eigendom. 
De boerderij werd toen 
verhuurd aan een katholiek 
gezin, te weten Cor van der 

Gulik en Gre Vlaar. Die hadden kinderen, onder andere Gre, Aaf, Riet, Pierre.  
Cor van der Gulik was los werkman.  



Pieter Zwaan, die boerde aan de Binnenwijzend 100, verhuisde rond 1953 met 
zijn vrouw Betje de Vries naar nummer 102.  Zijn zoon Jan betrok de boerderij 
op nummer 100.  
Pieter hield een aantal hectares land in gebruik voor wat vetweiders en een 
stukje bouwland. In 1962 overleed zijn vrouw Betje Zwaan-de Vries en een 
aantal jaren later verhuisde Pieter naar Hoorn.  
De boerderij kwam leeg te staan en werd door Jan Zwaan gebruikt voor 
hooiopslag, jongvee en een paar melkkoeien.  
Dirk Mazareeuw, die samen met zijn broer directeur-eigenaar van de Enza te 
Enkhuizen was, kocht de boerderij omstreeks 1965 van de diaconie van 
Westwoud.  
Mazareeuw verbouwde de boerderij totaal tot een luxe woonboerderij. Toen 
zijn vrouw overleed en hij later hertrouwde, verhuisde hij naar Enkhuizen. 
Hij verkocht hij de boerderij aan Wim Konijn, die slager was.  
In 2014 heeft Konijn de boerderij verkocht omdat die plaats moest maken voor 
de doorsteek van de N23.  
 
Herinneringen 

Piet Zwaan is de zoon van Jan Zwaan en 
de kleinzoon van Pieter Zwaan. Hij 
vertelt: ‘Mijn vader gebruikte de 
boerderij dus als veestalling. Ik leerde 
daar met de hand melken voor het geval 
de melkmachine een keer uitviel. Wat ik 
mij  herinner over de indeling van de 
boerderij, dus uit periode rond 1965, is 
het volgende. Als je de voordeur inkwam, 
was er rechts een klein keukentje. Daar 

was waarschijnlijk in het verleden een stal voor opgeofferd. Onder het 
koeraampje was de aanrecht. In de koegang tegen het hooischot stond de 
stellentafel met peteroliestellen. Van de voordeur af  links de voorkamer en 
links in de hoek slaapkamer. Achter deze slaapkamer waren volgens tante Alie 
twee bedsteden. Daar weet ik niet meer van. Ik heb daar als kind wel geslapen 
maar toen stond er een ledikant. Achter het kamertje met de bedsteden was 
een open ruimte die in verbinding stond met de dars.  
 



Op de vloer van deze ruimte lagen klinkers, net als op de dars. Toen ik klein was 
stond daar een oude driewieler wagen. Blauw van kleur met houten 
spaakwielen met een ijzeren band. Ik denk dat 
er vroeger ook wel vee of een paard gestaan 
heeft. De zolder liep door over deze ruimte.’ 
Van de indeling tekende Piet een eenvoudige 
plattegrond. In 2015 is de stolp gesloopt. 
Hij vervolgt: ‘Saillant detail is dat ik als 
wethouder van Stede Broec en lid van de 
stuurgroep N23 een belangrijke rol speelde bij 
de doorsteek van de N23. Ondanks dat het mij 
aan het hart ging dat het land, waar ik mijn 
jeugd doorbracht, werd opgeofferd aan een 
vierbaansweg, was ik tot de conclusie 
gekomen dat de keus voor de zogenoemde 
zuid-variant een betere keus was dan de 
noord-variant met een doorsteek bij 
Enkhuizen.’ 
 
 





 

 


