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Dirk van Zoelen uit Opmeer had land aan de Westerlangereisdijk.
Deze dijk vormt het noordelijk deel van de ringdijk om Heerhugowaard.
Beneden deze dijk ligt nu de A.C. de Graafweg.
Dirk bouwde er in 1869 een stolpboerderij die hij het jaar erop voor f 1.250,-- verkocht aan Dirk Kriller,
timmerman te Oude Niedorp.
Die kwam niet naar De Waard, maar verhuurde zijn aankoop.

luchtfoto google

In 1883 verbrandde de boerderij.
Dirk liet een nieuwe bouwen, met gebruik making
van het oude vierkant.
In een van de zwingen staat de naam van de
timmerman Schutte gebeiteld.

timmerman Schutte

Dirk verkocht de boerderij in 1890 voor f 1.800,-aan Pieter Vlug.
Er zat nog geen hectare grond bij.
de nieuwe stolp vanaf de dijk gezien

Bewoners
De tekst is gedeeltelijk ontleend aan het boek “Boerderijen in Heerhugowaard” van Henk Komen.
Pieter was visser in Schermerhorn en werd tuinder in Heerhugowaard, hij was getrouwd met
Elisabeth Oostmeijer.
In 1906 vertrokken zij naar de Beemster en werd de stolp met land verkocht aan Willem Meereboer.
Op 31 januari 1907 werd aan hem volgens het eigendomsbewijs overgedragen: ”Een huis, schuur, erf
en weiland te Heerhugowaard, kadaster sectie F nr. 503, huis groot 83 centiaren, 504 weiland groot
72 aren, 99 centiaren” (geen adres dus).

verkoopakte

De prijs was dezelfde als waarvoor Vlug had gekocht, namelijk f 1.800,--.
Meereboer verhuurde zijn nieuwe bezit o.a. aan zijn broer Jan.
In 1926 kwam Aldert de Wit met zijn vrouw Johanna Schrijver vanuit Oudkarspel naar de boerderij.
Willem Meereboer overleed in 1927 en de erven verkochten middels een publieke verkoping de
boerderij met land aan Klaas Dijkhuizen, kandidaat deurwaarder te Zuid Scharwoude, voor de prijs van
f 2.035,--.
Aldert de Wit bleef huurder tot 1930 en vertrok toen naar Oude Niedorp
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In dat jaar verkocht Dijkhuizen de boerderij aan Jan Pietersz Beers (1898-1973) en zijn vrouw Catharina
Bruin (1907-2005) voor de prijs van f 3.800,-- .
Tevens verstrekte Dijkhuizen een hypotheek voor de gehele koopsom tegen een rente van 5 % en een
jaarlijkse aflossing van f 100,--.
Beers en zijn vrouw begonnen een tuindersbedrijfje en teelden aardappelen, kool, rode bieten, uien enz.
In de herfst kwamen er twee koeien op stal voor de melk (zogenoemde opzetters).
Voor het hooi huurde Beers een stuk dijk van de Provincie en vanaf januari 1939 pachtte hij twee
percelen land in de Frik te Heerhugowaard, ter grootte van 99 are 50 ca. van de gemeente Oude
Niedorp; overigens noemde de familie dit land altijd het Kerkeland.
Jan Beers en zijn vrouw Catharina kregen 10 kinderen (5 jongens en 5 meisjes).
Een bedrijfje met nog geen 2 ha. land en een groot gezin was geen vetpot; vader Beers werkte er dan
ook vaak bij, onder meer in de Wieringermeer na de drooglegging.
De indeling van de boerfderij was indertijd: kamer, slaapkamer, keukentje, zomerkamer, 2 bedsteden ,
dors, hooiberging, stalling en zolder.
Een heel klein boerderijtje met een vierkant, hart op hart van 1.70 mtr. bij 2.40 mtr.

vierkantspaal in slaapkamer op verdieping

de sporenkap (sparren) op het zoldertje

Voor de ruilverkaveling werd er grond verkocht aan de SBL, hetgeen een klein pensioentje opleverde.
Na de ruilverkaveling bleef er bij de boerderij 10 are 60 ca. over.
Op 13 januari 1972 werd de boerderij overgedragen aan zoon Wim en zijn vrouw Johanna (Hannie)
Groenland, het adres was toen overigens nog Provincialeweg 4.
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doorsnede

Wim en Hannie verbouwden de stolp tot woonboerderij.
Indeling is nu: entree, hal, toilet, douche, woonkeuken, woonkamer, twee slaapkamers.
Op de verdieping twee slaapkamers en een bergzoldertje.
De boerderij heeft een hoofddraagconstructie van het houten vierkant, muren halfsteens baksteen met
isolatie aan de binnenzijde en het dak grotendeels met riet gedekt.
De uitbouw bestaat gedeeltelijk uit houten wanden en is met pannen gedekt.
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zuid-zuidwest gevel

Uitbouw gedeeltelijk houten wanden en
met pannen gedekt.

west-noordwest gevelwest gevel
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noord-noordoost gevel

oost-zuidoost gevel

