
Voorzijde 

 

    

             

   Project 17.16  Koolboet – Oostkade 11 - Waarland 
 

 

Hij staat op instorten, deze houten koolboet aan de Oostkade in Waarland. Een 
uniek exemplaar, oordeelden vertegenwoordigers van het Zuiderzeemuseum in 
2016 in hun verslag over deze boet.  

 
Herplaatsing in het Buitenmuseum achten ze echter onuitvoerbaar. De zeven 
kleinzoons van de eerste eigenaar Jaap Pater willen de boet toch redden. ‘De 
historische waarde is groot,’ zegt hun woordvoerder Gerard Pater uit Alkmaar. 
Wellicht zal de tweekapper worden verplaatst naar het terrein van het bedrijf 
Pater en Broersen aan de Kerkstraat 79 in Waarland. De huidige eigenaar Cor 
Veul stemt hiermee van harte in. 
 

Voorzijde koolboet, aan de overkant is het water 



Tuinder Jacob Pater (1890-1967) kocht het huis dat links van de koolboet staat 
in 1924 op een openbare veiling. Na een goed kooljaar is de boet waarschijnlijk 
in 1927 gezet. In de tweekapper werden bewaarkool en aardappelen 
opgeslagen.  
 

De houten buitenkant was zwart 
geteerd, de kleine ramen zijn origineel. 
Voor staat de waterbak, waarin vanuit 
een goot het hemel water werd 
opgevangen. Het koolhek dat midden 
door de schuur loopt, is nog aanwezig. 
Riet onder pannen en riet tegen de 
wanden zorgden voor isolatie. 
Bijzonder is de fundering: de schuur staat 
op ribben van niet gewapend beton. 

 
De buitenmaten zijn plusminus 4,50 x 9,70 en 4,50 x 12,20 meter. 

Jaap Pater heeft de koolboet circa dertig jaar gebruikt. Zijn vrouw Anna van 

Stralen overleed in 1953. Een aantal jaren later verhuisde hij naar het 

bejaardentehuis in Tuitjenhorn. Hij overleed in 1967. Zo’n tien jaar later kocht 

Cor Veul de schuur.  

 
 

 

  

 

  

Detail voorzijde 

Luik voor het raam Hekken in de boet. 

Achterzijde 



Verslag bezoek koolschuur  

Op 9 juni 2016 bekijken vertegenwoordigers van het Zuiderzeemuseum de schuur en leggen 

hun bevindingen vast in onderstaand verslag. 

 

Naar aanleiding van een aanbod van de heren Piet en Gerard Pater uit Waarland, waarin zij 

een koolschuur van hun vader bij het museum onder de aandacht brachten, hebben wij als 

vertegenwoordigers van het Zuiderzeemuseum (Peter Loos, Co Meijer en Victor Kersten) een 

bezoek gebracht op locatie om de technische staat van de schuur te beoordelen en de 

leeftijd in te schatten. Hiertoe hebben wij de schuur bekeken, gefotografeerd en grofweg 

opgemeten.  

 

Functie en opbouw 

Een koolschuur is een bewaarplaats voor rode en/of witte kool. Kool moet zo koel en donker 

mogelijk worden opgeslagen. Om die reden is zo’n schuur geïsoleerd d.m.v. riet onder de 

dakpannen en aan de binnenzijde tegen de wanden. De buitenzijde van de schuur is 

opgebouwd uit horizontale rabatdelen. De deuren en de topgeveltjes zijn met vellingdeeltjes 

opgebouwd. Ook heeft de schuur een plafond/zoldering, bestaande uit dun houten delen en 

lichte spantjes. Voor de ventilatie zijn in de zijwanden klapraampjes en in de topgeveltjes 

(draai-) luiken geplaatst. Deze luiken konden met een werveltje worden gesloten.  

Achter het riet, rechtstreeks tegen de buitenwanden, is asfalt/bitumen geplaatst, om 

doorslag tegen te gaan. Dit weinig of geen luchtdoorlatende materiaal heeft er tevens voor 

gezorgd dat veel hout verstikt is. 

 

      
 

Aan de buitenzijde was de schuur ooit geheel dik in de teer gezet geweest, hetgeen er nu 

bijna volledig af is gegaan. Resten hiervan waren nog aanwezig, o.a. onder de goot en rond 

de deur-gehengen. 

 



      
 

Vóór de aanwezige ramen zijn luiken met een kram en spie vast gezet. Desgewenst kunnen 

die luiken worden verwijderd en kunnen de ramen op een kier worden uitgezet. De ramen 

kunnen hiervoor over hun horizontale middenas draaien. Voor dat doel behoren er 

uitzetijzers, zoals bij een gietijzeren dakraam, te worden gebruikt. Deze uitzetijzers hebben 

we echter niet aangetroffen, maar aan de pennetjes in de raamkozijntjes kon je zien hoe of 

het gebruik is geweest.  

 

      
 

Het dak van deze schuur is gedekt met blauwe Mulden-pannen. Over de nokken van de 

daken zijn blauwe vorstpannen opgemetseld die glad zijn aangesmeerd.  

De kap en de wanden zijn geïsoleerd met riet. Op hoogte van de bovenkant van de zijgevels 

is een vloer/plafond aangebracht. De ruimte onder de kap is afgesloten van de 

bewaarruimte, waardoor extra isolatie werd verkregen.   

De schuur in dit geval, bestaat uit 2 met hun lange zijden tegen elkaar gebouwde delen, elk 

met hun eigen dak met een zakgoot ertussen. Eén schuur is wat korter dan de andere. De 2 

schuren staan schuin op de weg die er voorlangs gaat. Is dit een gevolg van de kavelindeling? 

Wij denken het. De ruimte naar het dijkje toe werden op deze manier optimaal benut. 

De schuur is in die zin bijzonder, dat er weinig van dit type schuren bewaard zijn gebleven. 

Bijzonder is ook, dat schuur is gefundeerd op ribben van beton. Beton dat (nog) niet 



gewapend is. Dat werd in de periode zo rond 1925, nog niet gedaan. Vandaar ook dat de 

schuur zo kon verzakken. Het geeft om die reden ook een mooi beeld van het gebruik van dit 

nieuwe bouwmateriaal in de beginperiode. We hebben de indruk dat de bouw goed is 

ondernomen voor een schuur in die tijd. Het bouwjaar van de schuur dateren we rond 1925-

1930. Het exact dateren is lastig. Hiervoor is meer informatie nodig. Grofweg houden we het 

op vooroorlogs. 

 

Conclusie: 

Deze koolschuur zou prima passen in het thema vaarpolderlandschap van Noord- en Zuid-

Scharwoude dat vergelijkbaar is en was met de polder Het Grootslag. De tuinbouw speelde 

een grote rol in West-Friesland.  

De schuur is in een deplorabele staat. Bij overname zal er weinig of geen hout hergebruikt 

kunnen worden. Ook aan de binnenzijde is de schuur behoorlijk aangetast door houtworm. 

Op het moment van deze bezichtiging, is er ook nog geen sprake van dat de schuur zal 

worden afgebroken.  

Onze conclusie is dat in redelijkheid herplaatsing niet uitvoerbaar is.  

   

Locatie Koolschuur; Oostkade 11, Waarland 

Telefoon Piet Pater; 06-29 54 51 01 

Telefoon Gerard Pater; 06-17 44 50 90 

Eigenaar van de schuur is inmiddels dhr. Cor Veul, uit Zijdewind. 

Boomerwal 2a, 1736KA,  Zijdewind, telefoon: 0226-421636   

Opgemaakt door Victor Kersten.  

Op de volgende bladzijden de opgenomen maten. 

 

 

 

 

 

 

  



 


