Project 17.12 Koolschuur – Selschardijk 20 - Eenigenburg

Tussen weg en sloot
Vlak aan de Selschardijk staat deze karakteristieke
koolschuur. Gebouwd in 1926 voor Pieter Blom. Het
jaartal staat in het betonvloer geschreven bij de deur
aan de westkant. Pieter teelde uiten, kool, aardappelen
en bollen. De schuur werd met name gebruikt voor
opslag van kool.

Westzijde met dichtgemetselde deur

De koolschuur staat pal aan de Selschardijk

Jaartal gegrift in de drempel

Zijn zoons Arie en Theo Blom en hun zwager Jan
Berkhout namen het bedrijf van hem over. Na de
verkaveling gingen ze alle drie apart verder. Arie
Blom bleef op deze stek. Er werd een luiving (een
overkapping) aan de schuur gezet want er was
ruimte nodig. In 1967 kwam er een nieuwe schuur
achter op het erf.
Cor Blom, zoon van Arie, werkte eerst samen met
zijn vader, in 1979 nam hij het bedrijf op zijn beurt
over. Een jaar later liet hij een nieuw huis bouwen
met een grote schuur. Toch bleef de oude boet nog
lang in gebruik. ‘Voor de kool die niet meer in het
koelhuis kon.’ En nu? ‘Als hobbyruimte en voor
opslag.’

Selschardijk oostkant

Voorzichtig vouwt Cor de bouwtekening van de oude koolboet open. Het harde
bruinige papier kraakt, maar dan ontvouwen zich de contouren van het pand.
Rechtsonder prijken de handtekeningen van burgemeester en wethouder van
Sint Maarten en de datum 25 juni 1926. Vergunning-aanvrager is Piet Blom, de
grootvader van Cor. De koolhekken zijn er nauwkeurig in getekend.
‘Natuurlijk, want die dienden als ondersteuning van de zolder,’ vertelt Cor. ‘De
boet staat in de lengte pal aan de weg. Het erf
loopt behoorlijk af, van de weg naar het
maailveld is het verschil 1.20 meter.’
De verkaveling in de jaren vijftig zorgde voor
grote veranderingen: land werd gevlakt, sloten
gedempt. ‘Eeuwig zonde’, zegt Cor. Ook de
sloot die achter de koolboet liep, werd
dichtgegooid. Het enige dat aan het water
herinnert, zijn de ringen aan de muur om de
schuit aan vast te leggen.
Oude foto van schuiten met kooloogst en trotse familie

De boet heeft een halfsteens muur. Bij
strenge vorst moest er gestookt worden.
Voor de ramen aan de noordgevel zitten
houten luikjes.
Een robuuste trap voert naar de redelijk
hoge zolder. Door de originele glazen
pannen stroomt het daglicht naar
binnen. Tegen de lange wanden zijn
schuine houten schotten geplaatst,
daarachter werd riet gestopt ter isolatie.
Luik voor raam

Schuine schotten op zolder waarachter riet werd gestopt

Ring waar de schuit aan vastgemaakt werd

Gifkast op de benedenverdieping

Glazen pannen in het dak

Trap naar de bovenverdieping.

De bouwtekening uit 1926

Handtekening burgemeester en wethouders

