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Van Beekstraat 252, Landsmeer
Oorspr. functie

: Agrarisch bedrijf

Huidige functie

: Woonboerderij

Algemene
omschrijving

: Noord-Hollandse hooihuisboerderij bestaande uit een voorhuis, een voormalige veestalling en een herbouwd hooihuis. Het voorhuis staat op een rechthoekige
plattegrond met een bouwlaag onder een kap (schilddak) met de nok
evenwijdig aan de weg.

Constructie

: Het voorhuis van de boerderij bestaat uit een gemetselde plint met hierop
houten, dragende wanden bestaande uit houten stijl- en regelwerk met een
houten bekleding. De verdiepingsvloer wordt gevormd door een enkelvoudige balklaag uit de bouwtijd, voorzien van een kraal. De kap bestaat
uit twee grenen nokstijlspanten, waarvan enkel de nokstijl en de tussenbalk
in het zicht zijn.

Gevels

: De gevels van het voorhuis zijn opgebouwd uit grijs geverfd rabatwerk met
messing en groef. Het gaat hier niet om historische rabatdelen, maar om in
2018, naar historisch beeld, vervaardigde rabatdelen.
De gevels hebben een gemetselde gecementeerde, zwart geverfde plint met
gietijzeren ventilatieroosters. De gevels worden van het dak gescheiden via
een witte bakgoot rustend op witte, houten gootklossen. Ook deze klossen uit 2018
zijn nieuw vervaardigd naar historisch beeld.
De achtergevel is grotendeels van buiten aan het zicht onttrokken door
een nieuw aangebrachte verbindingsgang tussen het voorhuis en het voormalige stalgedeelte. In de achtergevel is uit het midden een opening geplaatst
voor een glazen pui die de toegang tot het voorhuis vormt.

Vensters/
Deuren

: De vensters van het voorhuis hebben witte houten kozijnen, aan onderzijde
voorzien van houten lekdorpels en aan de bovenzijde van een loden strip
tegen inwatering. De boven- en onderdorpel en de stijlen zijn gebiljoend.
Alle vensters betreffen T-vensters met groen geschilderd raamwerk. Twee
van de zeven bovenlichten kunnen uitwaarts scharnieren. Ook de vensters
zijn in 2018 nieuw vervaardig en geplaatst en gemodelleerd naar de oudere,
historische vensters. De vensters zijn op ambachtelijke wijze in elkaar gezet met pen- en gatverbindingen.

Interieur /
indeling

: De begane grond bestaat uit één ruimte, voorzien van een bekleding van
houten verticale delen uit de bouwtijd. De houten vloer is in 2018 nieuw gelegd.
Tegen de achtergevel staat in beide hoeken van de ruimte een eenvoudige,
houten kast uit de bouwtijd. Tegen de achtergevel is in de vloerplanken
van de verdieping een dichtgezette doorgang naar de zolder zichtbaar. Deze
doorgang wordt thans geblokkeerd door een balk die na de bouwtijd is aangebracht.
In het midden van de ruimte staat een recent aangebrachte houtkachel. De
plek van de houtkachel correspondeert waarschijnlijk met de oorspronkelijke plaats van een stookplaats.
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Tijdens de verbouwing in 2018 is in het interieur een houten plank van de
binnenbekleding aangetroffen met daarop de volgende tekst: “Dit huis is
gemaakt in 1884 / Door: P. Leguit Dz / D. Leguit Dz / M.P. Boeder / J.
Brandjes / H. vd Zande / H. Westerveld / Landsmeer 30 decemb. 84 […]
De verdieping onder de kap is afgewerkt met vloerdelen en gipsplaten van na de
bouwtijd.
Dak

: Het schilddak van het voorhuis is gedekt met rode oude Hollandse pannen. De gemetselde schoorsteen komt door de nok direct links van het
midden. In het voorste dakvlak is centraal in het dak een klein dakraam.
De schoorsteen met bijbehorend rookkanaal is opnieuw opgemetseld. Het
dakraam gaat ogenschijnlijk terug tot de bouwtijd. In het achterste dakvlak
is in het midden een opening gemaakt waarin de loopbrug (aangelegd met de
restauratie in 2018) tussen de ruimte onder de kap en de voormalige stal is
geplaatst. Rechts van deze loopbrug is een dakraam geplaatst.

Architectuur

: De architectuur van het object is traditioneel ambachtelijk en typerend
voor een boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw ten noorden van het IJ.

Bouwgeschiedenis

: De hooihuisboerderij is gebouwd in 1884. Op oude foto's is te zien dat de
vensters in het voorhuis oorspronkelijk zesruits schuifvensters betroffen.
Het schilddak van het voorhuis liep aan de achterzijde over in het lessenaarsdak van een aanbouw tegen de achtergevel die de verbinding vormde
met de stal.
In 2018 is de boerderij gerestaureerd waarbij de houten gevelbekleding van
het voorhuis is vervangen, evenals de houten kozijnen en de bakgoot. Dit
is gebeurd naar historisch voorbeeld. De verbinding tussen het voorhuis
en de stal is vrijwel volledig vernieuwd, de enkelvoudige balklaag die in de
achtergevel was opgelegd, is bewaard gebleven.

Erf

: Het erf heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en is volledig door
een sloot omgeven. Aan de voorzijde van het erf vormt de sloot de
scheidslijn tussen het erf en de Van Beekstraat. De oprit wordt gevormd
door een in 2018 geplaatste brug.
Ten zuidoosten van de boerderij staat een melkhuisje, vermoedelijk uit de
bouwtijd. Hierachter staat een schuur die in de jaren 1930 is gebouwd. De
voor- en achtergevel zijn bij de restauratie in 2018 opnieuw opgemetseld.
Achterop het erf staat een ronde, betonnen kuilgrassilo.

Groenaanleg

: Op het erf staan enkele beeldbepalende, grote solitaire bomen waaronder,
links van het voorhuis, een kastanjeboom. Aan de zuidoostzijde van het
erf is in 2018 een boomgaard aangelegd.

Landschap/
stedenbouw

: Het voorhuis ligt aan de zuidzijde van de Van Beekstraat, het vroegere
verharde voetpad ten oosten van Landsmeer. Het object bevindt zich in de
polder Waterland. De oorsprong van de polder Waterland gaat terug tot de
oprichting van de Unie Waterland, in 1619. In deze unie hadden de kernen
Landsmeer, Ransdorp, Zunderdorp, Broek, Zuiderwoude en Schellingwoude zich verenigd in hun strijd tegen het water.
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De Van Beekstraat komt aan oostelijke zijde uit op de Kanaaldijk, een
parallelweg langs het Noordhollandsch Kanaal.
Waardering

: Het voorhuis van de hooihuisboerderij aan de Van Beekstraat 252 is cultuurhistorisch van belang als herinnering aan de agrarische geschiedenis
van Landsmeer.
Het voorhuis is architectuurhistorisch van belang als een voorbeeld van de
voor de streek kenmerkende hooihuisboerderijen en vanwege de bouwwijze in hout.
Het voorhuis heeft hoge ensemblewaarden als essentieel onderdeel op het
historische erf en is situationeel van belang vanwege de beeldbepalende
betekenis voor de omgeving.
Het voorhuis is van belang vanwege de herkenbaarheid van het historische
boerderijtype dat kenmerkend is voor de streek en als uitdrukking van de
oorspronkelijke functie.
Het object is zeldzaam als een bewaard gebleven voorbeeld van een houten voorhuis van een hooihuisboerderij in Landsmeer.

Technische staat : De technische staat van zowel oude als nieuwe gebouwen en onderdelen is
goed.
Bijzonderheden

: Het eerder genoemde melkhuisje, verdient als enig overgebleven melkhuisje in de gemeente Landsmeer een aparte vermelding.

Bronnen

: www.topotijdreis.nl

Elementen zonder monumentale waarde zijn cursief aangegeven. Deze blijven buiten de monumentale bescherming.
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Historische foto’s
De hooihuisboerderij gezien vanaf
de weg, met links
het voorhuis. Datering onbekend.
Bron: verkregen
via eigenaar.

Overzicht van de
boerderij in 1957
met rechts het
voorhuis.
Bron: Beeldbank
Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, fotograaf
S.J. Bouma.
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Actuele foto’s
De voorgevel van
het voorhuis gezien vanaf de weg.

De vernieuwde,
naar historisch
voorbeeld vormgegeven houten
gootklossen in de
voorgevel. De
nieuwe kozijnen
zijn voorzien van
een biljoen.
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De linker zijgevel
met links op de
foto de verbindingsgang naar
het voormalige
stalgedeelte.

De rechter zij- en
achtergevel van
het voorhuis. De
nieuwe verbindingsgang is tegen
de achterzijde van
het voorhuis geplaatst.
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De achtergevel
van het voorhuis
met de glazen pui
die toegang biedt
tot het voorhuis.
Een oudere opening bevond zich
op dezelfde plek.
De balken van een
oudere verbinding
tussen het voorhuis en het stalgedeelte zijn opgelegd in de achtergevel van het
voorhuis.

Het voorhuis is
voorzien van een
enkelvoudige
balklaag uit de
bouwtijd met
kraal. De tweede
balk van rechts op
de foto is na de
bouwtijd aangebracht.
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Aan de binnenzijde van de wand is
een houten plank
aangetroffen met
daarop de namen
van de vaklieden
die in 1884 aan
de bouw van de
boerderij hebben
gewerkt.

De nokstijlen en
tussenbalken in de
kap. De kap is
afgewerkt met
gipsplaten. Ter
plaatse van het
rookkanaal van na
de bouwtijd is een
tussenbalk doorgezaagd.
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Het laatst overgebleven melkhuisje
in de gemeente
Landsmeer.

Luchtfoto
Luchtfoto van het
erf aan de Van
Beekstraat. Het
erf wordt omringd
door sloten.
Bron: Google
Maps
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