GEMEENTELIJKE MONUMENTENINVENTARISATIE ZWAAG

INLEIDING

In de vergadering van de Monumentencommissie van 7 juni 2001 komt een
brief ter sprake van het CDA. Hierin wordt gesteld dat in verband met de
uitbreidingslocatie Bangert - Oosterpolder het van belang is vóór de
realisatie van deze plannen de monumentale waarden in dat gebied te
beschermen.
De voorzitter (wethouder Schaper) stelt voor om op een middag een
rondgang te houden door Zwaag en Blokker.
Op 30 november 2001 vindt deze rondgang, per busje, plaats. Ruim
honderd panden zijn toen geselecteerd voor nader onderzoek. In de
vergadering van 27 juni 2002, de laatste waarin nog raadsleden namens
diverse fracties als lid aanwezig zijn, wordt er door de
Monumentencommissie op aangedrongen zo snel mogelijk de
beschrijvingen van de geselecteerde objecten te maken, omdat inmiddels
reeds drie van deze panden gesloopt zijn. Om de procedure te versnellen zal
in eerste instantie alleen het exterieur worden beschreven .
In dit boekwerkje zijn alle onderzochte panden in Zwaag opgenomen, ook
de niet geplaatste en de inmiddels gesloopte objecten, in het andere boekje
de panden in Blokke.r.
Hieronder volgt tot slot een overzicht van de aantallen panden in Zwaag die
voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst zijn voorgedragen (per
mei 2005):
gemeentelijk monument: 19
in procedure:
28
niet geplaatst:
3
gesloopt:
5
wordt gesloopt:
1

INHOUD
Adres
Bangert 7
Bangert 11
Bangert 15
Bangert 35
Bangert 47
Bangert 53
Bangert 55
Dorpsstraat 5
Dorpsstraat 7
Dorpsstraat 16
Dorpsstraat 20
Dorpsstraat 32
Dorpsstraat 37
Dorpsstraat 39
Dorpsstraat 70
Dorpsstraat 86
Dorpsstraat 103
Dorpsstraat 104
Dorpsstraat 111
Dorpsstraat 115-117
Dorpsstraat 128
Dorpsstraat 131-13 3

Object
tuinderswoning
tuinderswoning
tuinderswoning
tuinderswoning
woonhuis
tuinderswoning
woonhuis
tuinderswoning
stolp boerderij
woonhuis
stolp boerderij
stolpboerderij
stolp boerderij
stolp boerderij
tuinderswoning
stolpboerderij
woonhuis
woonhuis
tuinderswoning
dubbel woonhuis
tuinderswoning
raadhuis, lagere school
en onderwijzerswoning
Dorpsstraat 132
woonhuis
Dorpsstraat 134
woonhuis
Dorpsstraat 136
woonhuis
Dorpsstraat 143
kop-rompboerderij
Dorpsstraat 148
stolpboerderij
Dorpsstraat 185
woonhuis
Dorpsstraat 186
tuinderswoning
Dorpsstraat 197
stolp boerderij
Dorpsstraat 210-212 stolpboerderij
Dorpsstraat 219
kop-rompboerderij
Dorpsstraat 220
tuinderswoning
Dorpsstraat 230
sto 1pboerderij
Dorpsstraat 240
stolpboerderij
Dorpsstraat 253
tuinderswoning
Dorpsstraat 273
kop-rompboerderij
Dorpsstraat 278
tuinderswoning
Dorpsstraat 285a
stolpschuur
Dorpsstraat 294
stolpboerderij

Status (m ei 2005)
in procedure
niet geplaatst
gemeentelijk monument
gemeentelijk monum nt
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
in procedure
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
in procedure
gemeentelijk monument
in procedure
in procedure
gemeentelijk monument
in procedure
gemeentelijk monument
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure

in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
in procedure
gemeentelijk monument
in procedure
in procedure
gesloopt
gemeentelijk monument
in procedure
wordt gesloopt

Adres
Dorpsstraat 300
Dorpsstraat 304
Dorpsstraat 3 10
Dorpsstraat 318
Dorpsstraat 320
Koewijzend 1
Koewijzend 3
Koewijzend 5
Koewijzend 31
Koewijzend 45
Past. Nuijenstraat 2
Past. Nuijenstraat 3

Object
woonhuis
tuinderswoning
stolpboerderij
stolpboerderij
stolp boerderij
woonhuis
personeelswoning
tuinderswoning
tuinderswoning
tuinderswoning
kapel
kerk

Status (mei 2005)
niet geplaatst
in procedure
niet geplaatst
gemeentelijk monument
in procedure
in procedure
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
gemeentelijk monument
in procedure

Niet beschreven:
Bangert 27
Dorpsstraat 164
Dorpsstraat 176
Dorpstraat 178

woonhuis
woonhuis
woonhuis
stolpboerderij

gesloopt
gesloopt
gesloopt
gesloopt

BANGERT7

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Tuinderswoning uit 1927 opgetrokken in een door de Am sterdamse School
beïnvloede bouwtrant naar ontwerp van K. Komen, bouwkundige te Blokker.
Opdrachtgever was Reijer Meissen die tot dan woonde "aan de Dracht" in de
gemeente Westwoud en op 11 januari 1927 een aanvraag voor een
bouwvergunning indiende (A WG, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 1077; uit
de stukken blijkt niet of en wanneer de vergunning is verleend).
Het vrijstaande pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een mansardedak gedekt met rode verbeterde Hollandse
pannen. Halverwege het onderste dakvlak boven de linkerzijmuur staat een
forse vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. Op het rechter
dakvlak staat middenonder een dakkapel met lessenaardak. De in halfsteens
verband gemetselde buitengevels zijn opgetrokken in machinale waalsteen:

onderaan en onder de schuine dakranden rode en voor het overige gee lrode
genuanceerde waal steen. Bovenaan de zijgevels bevindt zich een bakgoot op
getrapt geprofileerde klossen . De vensters hebben al s lekdorpel een
afwaterende rollaag van rode baksteen. Boven de vensters en porti ek in cl c
voorgevel bevindt zich een staande rollaag onder een uitkragende metse ll aag.
beide eveneens van rode baksteen.
De voorgevel heeft rechts een portiek (met moderne voordeur) en 1inks ee n
liggend venster waarin drie ramen met bovenlicht. De betrekk elij k lage
verdieping is voorzien van twee kleine vensters met bovenlicht. T usse n
laatstgenoemde vensters en ter weerszijden van het parterreven ster bev in dt
zich een muuranker. De uitkragende rollaag onder de schuine gevelrancl n
heeft bovenin de vorm van een liggende ruit. Ter hoogte van voet van de kap
kraagt de voorgevel getrapt uit naar opzij.
De rechterzijgevel heeft rechts een venster met bovenlicht en links va n het
midden een wc-raampje.
In de linkerzijgevel bevond zich rechts een smal venster en links een breder
venster (thans rechts een venster met bovenlicht en links een schuifpui).
N.B. De latere aanbouw aan de achterzijde maakt geen deel uit va n de
bescherming (oorspronke lijk bevond zich aan de achterzijde een houten
schuur daterend uit de bouwtij d).
Waardering
Het pand Bangert 7 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard ge bl even
tuinderswoning uit de jaren twintig van de 20ste eeuw opgetrokken in een door
de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant.

BANGERT 11

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Tuinderswoning uit 1926 opgetrokken in een door de Amsterdamse Schooi
beïnvloede bouwtrant naar ontwerp van de Blokker bouwkundige K. Komen.
Opdrachtgever was C . Jong, "tuinman te Bangert gemeente Zwaag" , die op 30
september 1926 vergunning kreeg voor de bouw (A WG , archief gemeente
Zwaag, inv.nr. 1061 ). Vermoedelijk was het huis nog voor het einde van het
jaar klaar, want ai op 2 december 1926 diende Jong een verzoek in om het in
gebruik te mogen nemen. Oorspronkelijk had het pand een lager, ongeleed
mansardedak met een aangekapt lessenaardak boven de uitgebouwde linker
helft van de linkerzijgevel (omstreeks 1990 is de kap verhoogd). Blijkens de
ontwerptekening bevond zich bovenin de voorgevel siermetselwerk en waren
de bovenlichten voorzien van een horizontale roede (invloeden Amsterdamse
School).

Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een mansardedak gedekt met rode muldenpannen.
Rechtsachter bevindt zich een kleine, oorspronkelijke uitbouw met plat dak.
De in halfsteens verband gemetselde buitengevel s zijn opgetrokken in
machinale waalsteen: onderaan rode en voor het overige geelroze
genuanceerde waalsteen. In de zijgevels bevinden zich muurankers op halve
gevelhoogte en bovenaan een bakgoot rustend op klossen . De vensters in de
voor- en rechterzijgevel waren oorspronkelijk voorzien van bovenlichten met
geel kathedraalglas en schuiframen .
De voorgevel heeft in het midden en rechts daarvan een (vernieuwd) ven ster
met bovenlicht, en links een rondboogportiek waarin een (vernieuwde) deur
onder een bovenlicht dat nog voorzien is van geel kathedraalglas (bij de
vensters van de voorkamer verdwenen) . Rechts van de portiek is op ooghoogte
een eerste steen ingemetseld met het opschrift " DE EERSTE STEEN VAN /
DIT HUIS IS GELEGD/ OP 1 OCTOBER 1926/ DOOR/ CORNELIS
LA URENTIUS LAAN / OUD 4 JAAR''. Middenboven geeft een dichtzetting
onder het huidige verdiepingvenster de plaats aan van het oorspronkelijke
venster. Ter weerszijden hiervan bevindt zich een muuranker (het beschot en
de makelaar bovenin de voorgevel zijn niet oorspronkelijk).
De rechterzijgevel heeft links een (vernieuwd) venster met bovenlicht en
rechts een breder dito venster met middenstijl. De rechterzijmuur van de
uitbouw rechtsachter was vroeger blind (thans voorzien van een glasdeur ; de
schuifpui en het hoekven ster in de linkerzijgevel zijn eveneen s modern). De
achtergevel is sterk gewijzigd.
N .B. De moderne aan bouw met plat dak linksachter maakt geen deel uit van
de bescherming

Waardering
Het pand Bangert 11 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als tuinderswoning uit de jaren twinti g van de 20""
eeuw opgetrokken in een door de Amsterdamse School beïn vloede bouwtrant.

BANGERTlS

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Tuinderswoning uit omstreeks 1920 opgetrokken in eclectische trant.
Opdrachtgever voor de bouw was Pieter Balk, tuinder. Het vrijstaande pand
heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een
zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Het dak is voorzien van een
overstek en asymmetrisch: de rechterzijmuur heeft ter hoogte van de
verdieping een borstwering waarop het rechter dakvlak rust, boven de
linkerzijgevel ontbreekt een borstwering en zet het linker dakvlak zich Jager
door tot boven de begane grond (met uitzondering van de inspringende hoek
linksvoor) . Op de nok staat halverwege een lage, deels gepleisterde vierkante
schoorsteen van rode machinale waalsteen. De buitengevels zijn opgetrokken
in rode machinale waalsteen in halfsteens verband . De voorgevel wordt
verlevendigd door koppen van contrasterende gele verblendsteen bovenin de

segmentbogen van de vensters. Bovenaan de zijgevels bevindt zich ee n
bakgoot rustend op consoles in de vorm van een uitkragende bakstee n met
daaronder een rode profielsteen. De parterrevensters zijn verni euwd met
behoud van de oorspronkelijke indeling en het originele gele kathedraalg la · in
de bovenlichten.
De voorgevel heeft op de begane grond twee vensters (oorspronke lij k
schuiframen) met drieruits bovenlicht waarin geel kathedraal glas. ln het
terugliggende linker deel van de voorgevel bevindt zich een paneeldeur met
bovenlicht onder een afdakje in de vorm van een door een hoeks tij 1
ondersteund lessenaardak waarop gesmoorde kruispannen. De panee ldeur i ·
voorzien van een drieruits bovenlicht, een achtruits draairaampje waarin geëtst
en gefigureerd glas, en een rij van vijf ruitjes van geel kathedraal g las boven in
de deur. Voor de deur ligt een stoep van meerkleurige granito omamenttege ls.
Middenboven heeft de voorgevel een driedelig venster waarin een schuifraa m
met drieruits bovenlicht van geel kathedraalglas geflankeerd door small ere en
lagere zijlichten (oorspronkelijk hadden beide zijlichten bovenin twee
raampjes van geel kathedraalglas). Het driedelige venster wordt ontlast doo r
een brede segmentboog als genoemd met daaronder een boogvulling va n
groene geglazuurde tegels met Jugendstil motief. De rechte windveren langs
het dakoverstek komen samen in een makelaar waaronder oorspronkelijk een
sierbeschot met halfronde uitsparing boven het genoemde schuifraam .
De linkerzijgevel heeft muurankers op halve gevelhoogte, links een gewij zigd
venster en in het terugliggende geveldeel rechts een smal venster met
bovenlicht waarin geel kathedraalglas .
In de rechterzijgevel bevindt zich rechts van het midden en links een venster
met drieruits bovenlicht waarin geel kathedraalglas, en rechtsboven een kl e in
raampje.
De achtergevel is uitgevoerd als puntgevel met rechte windveren di e
samenkomen in een makelaar. Ter hoogte van de parterre heeft de achtergeve l
een bescheiden aanbouw met plat dak dat toegankelijk is via een gl asdeur
middenboven. Rechts van de aanbouw bevindt zich een klein parterreven ster.
Links naast het huis ligt een betonnen pad waarin nog de rails voor de lorri e
zichtbaar zijn. Het pad en de rails zetten zich voort in het brugdek van de vas te
betonnen brug linksvoor en maken evenals de brug zelf deel uit van de
bescherming.
Waardering
Het pand Bangert 15 met bijbehorend betonnen pad, brug en rail s is van
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als
grotendeels gaaf bewaard gebleven tuinderswoning uit het eerste kwart van de
20' 1< eeuw opgetrokken in eclectische trant.

BANGERT 35

datum foto: 25-06-2002

Omschrijving
Tuinderswoning uit 1925 opgetrokken in de stijl van het rationalisme. Het
vrijstaande huis werd gebouwd in opdracht van tuinder A. Gitzels. In 1947 liet
hij het pand met enkele meters verlengen door aannemer Peerdeman uit
Zwaag. Het huis heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan en een hoogte van
één bouwlaag onder een driezijdig schilddak met de nok haaks op de weg. Het
dak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen en heeft een lager,
insnijdend zadeldak boven de enigszins risalerende puntgevel linksvoor. De
rechterzijgevel heeft rechts van het midden een uitbouw onder een
aangeluifeld lessenaardak waarop hetzelfde type dakpan . De buitengevels zijn
opgetrokken in geelrode machinale waalsteen in halfsteens verband en werden
bovenaan beëindigd door een blokgoot op ijzeren gootbeugels (in XXd
vervangen door een lijstgoot op geprofileerde klossen) . De genoemde

aanbouw uit 1947 is uitgevoerd in rode machinale baksteen dikformaat (6,5 x
20-21 cm), eveneens in halfsteens verband. De puntgevel linksvoor had
oorspronkelijk geen dakoverstek en ook geen windveren en makelaar. In de
zijgevels bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte. De bovenlichten in
de voor- en zij gevels waren oorspronkelijk meerruits en voorzien van geel
kathedraalglas (recent vervangen door glas-in-loodramen in jaren twinti g stij 1).
De voorgevel heeft een asymmetrische opzet met een enigszin s risalerende
puntgevel met driezijdige erker, en in het muurvlak rechts daarvan ee n
vernieuwde paneeldeur met bovenlicht (vroeger zesruits ; in de oorspronkelijke
paneeldeur zat een draairaampje). Boven de borstwering van de driezijdi ge
erker bevinden zich gekoppelde ramen: zowel in de voorzijde als de sma ll e
schuine zijden ter weerszijden een schuifraam met bovenlicht (oorspronke lij k
vierruits, achtruits en vierruits) . De erker is voorzien van een plat dak met
overstek dat dienst doet als balkon. Het balkon heeft een houten hek en is
toegankelijk via een dubbele glasdeur met bovenlicht.
Het rechter gedeelte van de linkerzijgeve l is blind. Tegen de linker he lft
bevindt zich een uit 1980 daterende aanbouw (niet beschermd).
De rechterzijgevel heeft links van de uitbouw een enigszins vergroot raampj e.
De voorzijde van de uitbouw was oorspronkelijk blind (thans voorzien van een
venster met bovenlicht) en links om de hoek in de uitbouw bevond zich een
smal schuifvenster (naderhand dichtgezet) met vierruits bovenlicht. In het in
1947 aangebouwde deel rechts van de uitbouw bevindt zich een deur waarin
een vierruits raam.
De vensters in de als puntgevel uitgevoerde achtergevel zijn gewijzi gd (ter
pl aatse van het liggende bovenlicht links bevonden zich twee raampj es; het
kleine ven ster rechts daarvan is recent aangebracht; de twee
verdiepingvensters waren beide voorzien van twee openslaande ramen) .
N .B. De genoemde aanbouw tegen de linker helft van de linkerzij gevel maakt
evenals de dakkapel (ook uit 1980) op het linker dakschild geen deel uit van
de beschenning.
Waardering
Het pand Bangert 35 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhi storische waarde als merendeels gaaf bewaard gebl even
tuinderswoning uit de jaren twintig van de 2osre eeuw opgetrokken in de stij 1
van het rationalisme.

BANGERT47

datum foto : 25-06-2002

Omschrijving
Vrijstaand woonhuis die in zijn huidige vorm dateert uit omstreeks 1910 en
opgetrokken is in eclectische stijl. De rechterzijgevel is op het bovenste
muurgedeelte na gemetseld in rode handgevormde drielingen (formaat circa
19 x 4 cm) in halfsteens verband en vermoedelijk ouder dan de in rode
machinale waalsteen opgetrokken c.q. vernieuwde voor- en linkerzijgevel. Het
pand heeft een L-vormige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder
een L-vormig zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen. Aan de
achterzijde heeft het dak een aangeluifeld lessenaardak. Boven de risalerende
rechter helft van de voorgevel is het dak voorzien van een wolfseind en een
overstek waarlangs windveren met een geschulpte rand en rijk dwarsprofiel.
Op de nok van de dwarskap staat rechts van het midden een lage vierkante
schoorsteen van rode machinale waalsteen. De buitengevels zijn boven een

gepleisterde plint opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteen s
verband, met uitzondering van de eerder genoemde rechterzij geve l. 1 e
voorgevel wordt verlevendigd door banden van gele verblendsteen ter ho gte
van de onder- en tussendorpels van de vensters en door dito bakstee n in de
ontlastingsbogen . In de boogvullingen eronder worden rode bakstenen
afgewisseld met klezoortjes van oranje verblendsteen. Bovenaan de
horizontaal beëindigde geveldelen bevindt zich een bakgoot.
De voorgevel heeft een asymmetrische opzet met in de terugli ggende linker
gevelhelft een vernieuwde voordeur en links daarvan twee dito ve nsters met
bovenlicht (het blanke glas-in-lood in alle bovenlichten van de voo rgeve l is
niet oorspronkelijk). De risalerende rechter gevelhelft is voorzien van ee n
driedelig venster waarin een breed schuifraam geflankeerd doo r small e lagere
schuiframen. Het driedelige venster wordt ontlast door een brede segmentboog
van gele verblendsteen met onderin koppen van rode baksteen. Boven het
driedelige venster bevindt zich een (vernieuwd) verdiepin gvenster met
bovenlicht en ter weerszijden hiervan een muuranker. Laatstgen oemd ven ter
wordt evenals de twee linker parterrevenster en de voordeur ontl ast door ee n
strek van gele verblendsteen met een getoogde onderrand waarboven oo k rode
koppen. Links om de hoek heeft de risalerende rechter gevelh elft een ·ma 1
schuifvenster.
De rechterzijgevel heeft links een smal schuifvenster, op halve gevelh oogte
muurankers, en rechts een schuifvenster (met links daarvan twee kun ststo f'
raampjes boven elkaar).
De linkerzijgevel is uitgevoerd als puntgevel en middenboven voorzien van
een schuifraam met gebogen bovendorpel en in het bovenlicht glas-in-lood
(het driehoekige voorschot is vernieuwd in modem plaatm ateriaal; lin ks
bevindt zich een kunststof venster) . Rechtsonder is het pleisterwerk van de
plint plaatselijk losgelaten en zijn deels blauw geverfde boerengee ltj es
zichtbaar.
Over de sloot voor het huis ligt middenvoor een vaste houten voetbrug die in
het midden rust op een houten juk en voorzien is van eenvoudige houten
brughekken.

Waardering
Het pand Bangert 47 met bijbehorende voetbrug is van al gem een be lang
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendee ls gaa f
bewaard gebleven woonhuis uit het eerste kwart van de 20"c eeuw
opgetrokken in eclectische bouwtrant.

BANGERT 53

datum foto: 25-06-2002

Omschrijving
Vrij staande tuinderswoning uit 1903 opgetrokken in een eclectische trant met
onder meer neorenaissance en chaletstijl kenmerken. Het pand heeft een
rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een
mansardedak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met
gesmoorde kruispannen. Aan de achterzijde bevindt zich een uitbouw met plat
dak. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in
halfsteens verband en voorzien van muurankers op halve gevelhoogte. De
voorgevel wordt verlevendigd door banden van gele verblendsteen ter hoogte
van de onder- en bovendorpels van de parterrevensters. In het midden van de
segmentbogen boven de vensters en de portiek is ook gele verblendsteen
toegepast, evenals bij de aanzetten van de segmentbogen van de vier
parterrevensters. De zijgevels zijn boven de begane grond bekleed met een

verticaal beschot met getande onderrand (in de rechterzij geve l kraalschro ten;
in de linkerzij gevel vervangen door veilingschroten).
De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoekli senen , link s en
rechts twee schuifvensters en in het midden een portiek die benadrukt word t
door een smalle risaliet van twee bouwlagen onder een flau w hell end zadeldak
met overstek en makelaar (onder het overstek bevond zich gekruld ajourwerk).
De portiek is voorzien van een paneeldeur met twee ramen ond er en
bovenlicht waarin een riviergezicht van geëtst glas. Boven de porti ek heeft de
middenrisaliet een terugliggend muurvlak waarin een stolpraam met bovenin
beide raamhelften twee kleine ruitjes. Ter weerszijden van de rniddenri sa li et
wordt de voorgevel beëindigd door een hoofdgestel.
De rechterzij gevel heeft links een smal schuifvenster, rechts een smal,
naderhand ingezet venster met bovenlicht, en in de uitbouw een derde venster.
In het houten voorschot bevindt zich een opgeklampte deur met dri erui ts
bovenlicht (waarnaast links een klein naderhand aangebracht venster). De voet
van de doorhangende makelaar bovenin de gevel wordt gefl ankeerd door
ajourwerk.
In de linkerzijgevel bevindt zich linksboven op de begane grond een raampje
en in het midden van de verdieping een liggend venster met middenstijl.
Waardering
Het pand Bangert 53 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven
tuinderswoning uit het begin van de 20' 1e eeuw opgetrokken in eclecti sc he
bouwtrant.

BANGERT 55

datum foto: 25-06-2002

Omschrijving
Vrijstaand woonhuis uit 1880 opgetrokken in sobere baksteenarchitectuur.
Opdrachtgever voor de bouw was vermoedelijk de familie Gons. Het pand
heeft een traditionele opzet: een rechthoekige plattegrond en een hoogte van
één bouwlaag onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak
is gedekt met zwartgeglazuurde Hollandse pannen. Midden op het voorschild
staat een bescheiden dakkapel die dateert van na de bouwtijd en voorzien is
van twee ramen en een plat dak met overstek. De in rode machinale waalsteen
opgetrokken buitengevels zijn gemetseld in hal fsteens verband boven een
gepleisterde plint. De segmentbogen boven de deur en vensters in de
voorgevel zijn gemetseld van afwisselend rode en gele baksteen. Zowel in de
voor- als zijgevels bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte. De

zijgevels hebben boven de begane grond een (vernieuwd) dri ehoeki g
voorschot waarlangs rechte windveren.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal een (verni euwd e)
voordeur onder een bovenlicht met gebogen bovendorpel , en ter weersz ijden
twee schuifvensters met tweeruits bovenlicht en dito bovendorpel. Rechts van
de voordeur is een hardstenen eerste steen ingemetseld met het opschrift " DE
EERSTE STEEN/ GELEGD DOOR/ B. GONS Jz. OUD 8 JAAR/ 15 APRIL
1880". Bovenaan wordt de voorgevel beëindigd door een bakgoot op
geprofileerde klossen .
In de rechterzijgevel bevindt zich een liggend venster en in de top een kl e in
liggend uitzetraam, beide van na de bouwtijd.
De linkerzijgevel heeft links een venster met bovenlicht en in de top een
modern liggend venster met middenstijl.
N.B. De latere aanbouwen aan de achterzijde maken geen deel uit van de
bescherming.
Waardering
Het pand Bangert 55 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven woonhui s ui t
het vierde kwart van de 19<le eeuw opgetrokken in traditionele
baksteenarchitectuur.

DORPSSTRAAT 5

datum foto : 24-06-2002

Omschrijving
Voonnalige tuinderswoning uit 1930 met achterliggende tuindersschuur. Het
geheel is gebouwd door aannemer Huisman uit Zwaag die vermoedelijk ook
het ontwerp leverde. Opdrachtgever was tuinder Petrus (Piet) de Jong. Zijn
vrouw Divera Buis was een dochter van Jan Buis en Geertje de Boer, die
boerden op de naastgelegen stolp (nr. 7). Na hun huwelijk ging het jonge paar
hier in 1931 wonen . Wegens bezwaren van de eigenaresse tegen een mogelijke
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is het pand beschreven vanaf
de openbare weg.
Het vrij staande huis heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan en een hoogte
van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is
gedekt met rode tuiles du Nord. Boven de uitgebouwde linker helft van de
linkerzijgevel bevindt zich een aangekapt lessenaardak met flauwere helling

en een pandekking als genoemd . Het bovenste deel van dit lesse naa r lak is
naar rechts verbreed om al s dak te dienen van een dakkapel met vi erruils
stolpraam. Hoger staat op het linker dakvlak links van het mi dde n e n
rechthoeki ge schoorsteen van rode machinale waalsteen. Boven de voo rgeve l
heeft het zadeldak een gering overstek en een wolfseind bekroond door ee n
zinken piron . Op het rechter dakvlak staat rechts een dakkapel voo rz ien va n
twee stolpramen en een lessenaardak (pandekking als genoemd). De
buitengevels zijn opgetrokken in rode machin ale waal steen in ha 1fstec ns
verband met snijvoeg. Ter hoogte van de begane gro nd bev in den zich
muurankers op circa 3/5 hoogte. De zijgevels hebben bovenaan een bakgoo t.
Onder de vensters in de zijgevels en de verdiepingvensters van de voorge ve l
bevinden zich rod e geglazuurde lekdorpeltegel s. De boven lichten, ook d ie in
de erker en op de verdieping (zeldzaam), zijn beglaasd met glas-i n- lood in art decotrant.
De voorgevel heeft rechts een erker op trapezium vormig grondp lan met in de
voorzijde een breed schuifvenster met bovenlicht en aansluitend in de schu in
zijden een schuifvenster met bovenlicht. De erker is voorzien va n een pl at dak
met gering overstek. Links , op de hoek met de linkerzij geve l, bevindt z ich ee n
portiek met een gemetselde hoekpijler van rechth oekige doorsnede. De porti ek
opent naar beide gevels met een muuropening (links sm all er) voorz ien vn n
getrapt uitgemetselde bovenhoeken. In de porti ek bevindt zich c ' Il
(verni euwde) voorde ur gefl ankeerd door small e zijlichten die eve nal h t
bovenlicht boven de deur beglaasd zijn met glas-in-lood als genoemd . In het
bovenlicht zijn ook de letters "JHS" aangebracht als verwijzing naar C hri stu s.
Ter hoogte van de verdi eping heeft de voorgevel twee stolpram en met
bovenlicht (uitzetraam).
In de rechterzijgevel bevindt zich links een stolpraam met bovenlicht.
De uitgebouwde linker helft van de linkerzij geve l heeft in de voorzij de (Z) een
smal schuifvenster met bovenlicht en opzij (W) een venster met bove nl i ht
(uitzetraam).
De schuur achter het woon hui s heeft een rechth oekige plattegrond en ee n
hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg.
Het dak is gedekt met rode pannen (welk type is vanaf de weg ni et zichtbaa r).
De schuurgevels zij n opgetrokken in rode mach inale waal steen in halfstee ns
verband . Boven de begane grond heeft de kopse voorgevel (en vermoede lij k
ook de ac htergeve l) een driehoekig voorschot van staande delen.
In de voorgevel van de schuur bevindt zich links een deur, rechts een 1igge nd
tweeruits valraam en middenboven thans een enke lruits raam. De voorgeve l en
de achtergeve l worden bekroond door een makelaar. De rechterzij geve l is
vanaf de weg niet goed zichtbaar.
N .B. De aangebouwde garage tegen de linkerzij geve l van de schuur maak t
geen dee l uit van de bescherming.

Waardering
Het pand Dorp sstraat 5 met bijbehorende schuur is van algemeen belang
wegens architectuur- en cu ltuurhistorische waarde als karakteristieke en
grotendeel s gaaf bewaard geb leven tuinderswoning uit het tweede kwart van
de 20' 1e-eeuw. Tevens heeft het pand hi storisch-stedenbouwkundige waarde
als karakteri stiek en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met
zijn kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande
(tu inders )woningen.

DORPSSTRAAT 7

datum foto: 24-06-2002

Inleiding
Sto lpboerderij van het W est-Friese type genaamd "Geertje-hoeve". Deze stolp
dateert vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. Op de kadastrale
kaart van 1823 staat op dezelfde plaats ook de omtrek van een West-Friese
stolp ingetekend. Mogelijk is de huidige boerderij gebouwd op de fundering
van deze voorganger. Na in juni 1970 te zijn afgebrand (nieuwe huurders
hadden een brandende looplamp op een strobaal laten liggen) is de boerderij
herbouwd . De bestaande voormuur inclusiefpronkdeur overleefde de brand en
werd gerestaureerd (en verfraaid met een klokgevel i.p .v. een k leine
dakkapel). Na de herbouw kreeg de stolp de naam "Geertje-hoeve". Deze
naam verw ij st naar Geertje Buis - de Boer, die hier in 1900 met haar man Jan
Buis g ing boeren, en naar haar kleindochter Gertrudis A . de Jong, die de stolp

heeft laten herbouwen. In verband met de genoemde brand is de boerd erij in
1974 afgevoerd van de lijst van beschermde rijksmonumenten .
N.B. Rechtsachter bevindt zich een aangebouwd voormalig zomerhui s
(Dorpsstraat nr. 9) dat ingrijpend verbouwd is en geen deel uit maakt va n de
bescherming.

Omschrijving
West-Friese stolp met een nagenoeg rechthoekig grondplan (circa 16,5 111
breed en 15 m diep) en een rietgedekt schilddak met een korte nok eve nwij d ig
aan de weg. Het dak heeft een omgaande pannenrand van zwarte geglaz uurde
Hollandse pannen en in het linkerzij schild een getrapte spiege l van d ito
pannen. Bovenin de spiegel staat een vierkante schoorsteen van rode bakstee n
met een sierband en uitkragende bovenrand van gele baksteen . Boven de lage
achtergevel , de voormalige stalgevel, bevindt zich een aangekapt lessenaa rdak
waarop eveneens zwarte geglazuurde Hollandse pannen. De voo r- en
linkerzij gevel zijn opgetrokken in bruinrode handvormsteen van c irca 22 x 4,5
cm in halfsteens verband met snijvoeg en voorzien van een geteerd e plint en in
twee rijen aangebrachte schootankers. De rechterzijgevel , de vroege re
darswand , is samengesteld uit brede rabatdelen . De achtergevel is ge metse ld in
bruinrode handvormsteen van circa 21 x 4,5 -5 cm in halfsteens verband mei
snij voeg en voorzien van één rij schootankers. De voorgeve l wordt bovenaa n
beëindi gd door een kroonlij st, de overige gevels door een bakgoo l op
geprofileerde klampen.
In het terugliggende rechter deel van de voorgevel bevinden z ich de
darsdeuren en in het schot erboven een driedelig boven licht met in het bredere
middenraam een gietijzeren koe. Links van de darsdeuren heeft de voo rge ve l
centraal een door gecanneleerde Ionische pilasters geflankeerde pronkd eur mei
gesneden kalf en bovenlicht. De pronkdeur is uitgevoerd als panee ldeur mei in
het onderpaneel een cirkel en in het bovenpaneel een staande ovaal, be ide
omgeven door gestileerde bladmotieven op de hoeken. Links van de voo rd eur
bevinden zich twee zesruits schuifvensters (vroeger elk voorzien va n een
persienne; ter plaatse van de twee schuifvensters rechts van de voo rdeur
bevond zich vroeger een halfrond stalraampje).
De linkerzijgevel heeft links van het midden en rechts een nege nruits
schuifvenster geflankeerd door persiennes. Links bevindt zich een kl e in
vierruits schuifvenster en daarnaast een paneeldeur met gietij zeren deurrooster
onder een bovenlicht met dito levensboom (vroeger gaf de deur op deze plaa ts
toegang tot de koestal).
In de rechterzijgevel bevinden zich twee kleine vierruits vensters.
De achtergevel telt sinds de herbouw drie vierruits uitzetramen en heeft links
een terugliggend geveldeel waarin een dubbele paneeldeur met in be ide
deurhelften een vierruits raam.

DORPSSTRAAT 16

datum foto: 24-06 -2002

Omschrijving
Woonhuis uit 1919 opgetrokken in een zorgvuldig gedetailleerde bouwstij 1
met Jugend sti l invloeden. Het vrijstaande pand is gebouwd in opdracht van
Gijs Houter, die boerde op de afgebrande voorganger van de stolpboerderij
Dorpsstraat 20 (zie daar) en in nr. 16 ging rentenieren. Bij een verbouwing in
1984 werd in de erker een plankje gevonden gedateerd 23 -9-1 919 waarop in
potlood de namen van diegene die de woning gebouwd hebben: de plaatse lijke
timmerman/aannemer Arend Leeuw, "patroon", de timmermansknechten H.
Keijzer, G. v.d . Paal en J. Leeuw, "metselaarspatroon" J. Goed,
metselaarsknecht C. Stapel en opperman S. Brantjes. Vermoedelijk is het pand
door Arend Leeuw ontworpen.
Het huis heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het dak is gedekt

met gesmoorde muldenpannen en wordt bekroond door vorstka mm en va n
gesmoord terracotta. De buitengevels zijn opgetrokken in rode mac hin ale
waalsteen in halfsteens verband boven een in kruisverband gemetseld tras raam
afgesloten door een omgaande rollaag. Het voegwerk is gesneden. In de voo ren zij gevel s is ter verfraaiing gele verblendsteen toegepast boven de vensters
en de portiek linksvoor. Zowel op de begane grond al s ter hoogte van de
zo lderverdi ep ing bevinden zich rondom op halve hoogte enkele muurankers.
De zijgevels hebben bovenaan een zinken mastgoot.
De voorgevel heeft links een ondiepe porti ek en rech ts een erker op
trapeziumvormi g grondpl an met in de voo rzijde een breed schui fven ster met
twaalfruits bovenlicht en in de schuine zijden een smal schuifven ster met
vierruits bovenlicht. De dri e bovenlichten worden beglaasd door gee l
kathedraalglas . Boven elk erkervenster is een roll aag gemetseld va n
afwisselend rode baksteen en gele verblendsteen. Hierboven wordt de erk er
beëindigd door een rijk geprofileerde kroonlij st op gesneden klo sjes. Rond het
platte erkerdak staat een laag houten balkonhekj e met bewerkte spij Jen (n aa r
bestaande vorrn vernieuwd). De portiek heeft een vloer van meerkl euri ge
Jugendstil omamenttegels en een tegell ambri sering met onder meer
crèmekleurige tege ls met een geelbruin gestileerd hekmoti ef. Boven de ni etoorspronkelijke voordeur (uit 1984) een boven lich t en bove n de po11iek een
segmentboog van om en om rode baksteen en ge le verb lendsteen. In het
midden van de verdieping bevindt zich een door een vergelij kbare
segmentboog ontl ast driedelig kozijn waarin ee n voormalige deuropenin g (cl
dubbele deur is vervangen door een raam) gefl ankeerd door small ere en lage re
schuifvensters met vierruits bovenlicht waarin gee l kathedraalgl as. De
boogvu llin g van het verdi epingvenster bestaat uit omamenttege ls met
verfijnde zwarte motieven op een wit fond . Boven de voorgeve l heeft het
zadeldak een geri ng overstek waarlangs rechte windveren d ie verfraa i 1
worden door een "afhangende" tandlijst. De windveren kom en sam en in een
gepunte makelaar waarvan de boven ste helft geflankeerd wordt door naa r
binnen gebogen schoren , en de doorhangende onderste helft door een
dwarsbalk en naar buiten gebogen schoren .
In de linkerzij gevel bevindt zich links een kl ein venster met vast T-raam onder
een rollaag van om en om rode baksteen en gele verblendsteen (rec hts van dit
venster een naderhand aangebracht samen geste ld keukenven ster).
De rechterzij gevel heeft rechts een schuifvenster met in het ac htru its
bovenlicht gee l kathedraal glas. Boven dit venster een rollaag van om en om
rode baksteen en ge le verblendsteen. Ter pl aatse van het gewij zigde venster
links in de gevel bevond zich blijkens de smalle dito roll aag erboven
oorspronkelijk een smaller ven ster.
Boven de door een moderne aanbouw (niet beschermd) grotendee ls aa n het
oog onttrokken achtergevel heeft het zadeldak een gering overstek waarl angs
rechte windveren .

N.B. De twee moderne dakkapellen (één op elk dakvlak) maken evenals de
genoemde aanbouw tegen de achtergevel geen deel uit van de bescherming.

Waardering
Het pand Dorpsstraat 16 is van algemeen belang wegen s architectuur- en
cultuurhi storische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit
het eerste kwart van de 20' 1e-eeuw opgetrokken in een door de fogendstil
beïnvloede bouwtrant. Tevens heeft het pand historisch-stedenbouwkundige
waarde als karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn kenmerkende lintbebouwing van sto lpboerderijen en
vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 20

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Kleine sto lpboerderij van het West-Friese type daterend uit omstreeks 1918.
De op geringe afstand van de weg gelegen stolp is gebouwd op de plaats van
een grotere voorganger die door brand verwoest was (naar verluidt als gevolg
van een te hoog opgestookte kachel of oven). Opdrachtgever voor de herbouw
was de familie Houter, waarvan een zoon hier het boerenbedrijf voortzette en
de vader Gijs Houter in 1919 de woning Dorpsstraat nr.16 liet bouwen om er
te gaan rentenieren.
De stolp heeft een rechthoekig grondplan (circa 12 x 13 m) en een schilddak
met een korte nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde
Hollandse pannen. Boven de lage achtergevel, de voormalige stalgevel ,
bevindt zich een aangekapt lessenaardak met dito pandekking (en links een
schoorsteen uit XXd) . De buitengevels zijn opgetrokken in rode mac hinale

waalsteen in halfsteens verband (het voegwerk is thans platvol uitgevoe rd; het
rechter deel van de achtergevel en de linker helft van de linkerz ij geve l zijn
vernieuwd in hergebruikte rode handvormsteen). Beide zijgevel s hebben ee n
gepleisterde plint en bovenaan een zinken mastgoot.
De sobere voorgevel telt vier, paarsgewijs geplaatste schuifven sters: rec hts
twee en in het midden twee. In het terugliggende linker gedee lte va n de
voorgevel bevindt zich een (vernieuwde) dubbele darsdeur van opge kl amp te
kraalschroten. De voorgevel wordt bovenaan beëindigd door ee n op
geprofileerde klosjes rustende blokgoot.
In de rechterzijgevel bevindt zich links een (gewijzigde) boerderijd eur met
bovenlicht, in het midden een tweetal schuifvensters, en rechts daarvan een
(gewijzigde) boerderijdeur met bovenlicht die vroeger toegan g gaf tot de
koestal (het schuifvenster rechts van beide deuren is naderhand aangebrac ht: ).
Rechts bevindt zich een schootanker op halve muurhoogte.
De Iinkerzijgevel heeft rechts een klein gietijzeren toograam ter ve rli chting
van de achterliggende dars, rechts van het midden een (gewijzigde) deur mer
bovenlicht, en links een (gewijzigde) boerderijdeur met bovenlicht (de ram en
ter weers zijden van laatstgenoemde deur zijn modem). De lage ac htergeve l i ·
gemoderniseerd.
De houten draagconstructie in het tot woonboerderij verbouwde inte ri eur
bestaat uit een enkel vierkant van bescheiden afmetingen met rechts ee n ruim
overstek.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 20 is van algemeen belang wegens architectuuren cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebl eve n voo rbee ld
1
van een kleine West-Friese stolp uit het eerste kwart van de 20' e-eeuw .
Tevens heeft de stolp historisch-stedenbouwkundige waarde al s karakte ri stiek
en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn
kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderijen en vrij staa nde (tui nders)woningen.

DORPSSTRAAT 32

datum foto: 19-07-2004

inleiding

Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpboerderij van het (afgeleide)
West-Friese type. In zijn huidige vorm dateert deze stolpboerderij uit circa
1878, maar mogelijk is het vierkant ouder. Op de kadastrale kaart van 1823
staat immers op deze plaats ook al het grondvlak van een stolpboerderij
getekend, een West-Friese stolp met rechtsvoor een uitgebouwd voorhuis.
Eigenaar was toen Jan Timmerman, boer te Zwaag, die de boerderij omstreeks
1865 verkoopt aan Pieter Timmerman, landman te Zwaag. In het kadastrale
dienstjaar 1879 liet de volgende eigenaar Pieter Janszoon Timmerman,
landman te Zwaag, de boerderij verbouwen. Zoals vaker bij verbouwingen van
stolpboerderijen in de l 9de eeuw kwam hierbij vermoedelijk het voorhuis te
vervallen (de kadastrale kaart van 1900 geeft het huidige grondvlak van de
stolp weer, dus zonder voorhuis) . Onder de volgende eigenaar, Jan Pieterszoon
Timmerman, eveneens landman te Zwaag, is in de kadastrale legger sprake

van een herbouw in het dienstjaar 1920. Mogelijk heeft dit betrekkin g op ee n
van de schuren op het erf of op de voorgevel. De zijgevel s van de boerderij
zijn in het tweede of derde kwart van de 20ste eeuw vernieuwd (Westfr ies
Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 939, art. 278, inv.nr. 942, art. 11 17,
inv .nr. 1993 , art. 183 , inv.nr. 1994, art. 311 en inv.nr. 1995 , art. 600)
N .B. De aangebouwde schuur tegen de linker helft van de linkerzij geve l maakt
evenals de forse dakkapel (uit 1956) boven de rechterzijgevel geen dee l ui t
van de bescherming.
Omschrijving
Op nagenoeg vierkant grondplan (circa 16 m breed en 15 ,5 m diep) gebouwde
West-Friese stolp onder een rietgedekt schilddak met de nok evenwij d ig aan
de weg. Het voorschild heeft een in zwarte geglazuurde Ho llandse pann en
uitgevoerde pannenrand en een dito spiegel met halfronde top. Het
rechterzijschild wordt verfraaid door een getrapte spiegel en pannenrand van
goedkopere rode Hollandse pannen. Bovenin dit dakvlak staat een
(vernieuwde) vierkante schoorsteen van rode machinale bakstee n. Het
Iinkerzijschild heeft alleen een pannenrand van rode Hollandse pann en. De
voorgevel is opgetrokken in rode genuanceerde machinale waalsteen in
halfsteens verband met snijvoeg. De enigszins lagere zijgevels zijn ui tgevoerd
in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met platvolle voeg. Zowel
de voor- als zijgevels worden bovenaan beëindigd door een op kl ossen
rustende bakgoot.
In het terugliggende linker gedeelte van de voorgevel bevinden zich de
opgeklampte darsdeuren van kraaldelen met daarboven een schot van brede
staande delen . De linker darsdeur is voorzien van een loopdeur. Rechts van de
darsdeuren heeft de voorgevel een symmetrische indeling met lin ks en rec ht
een paar schuifvensters en in het midden een venster met bovenli cht:
(uitzetraam). Boven de vijf vensters verticaal metselwerk en eronde r een
rollaag die zich uitstrekt over de volle gevelbreedte.
De rechterzijgevel telt drie vensters: links een kruisvenster met openslaande
onderramen, in het midden en rechts een samengesteld venster waari n ee n
breed middenraam met bovenlicht tussen openslaande zijramen met
bovenlicht. Tussen beide laatste vensters een (vernieuwde) panee ldeur. In de
rechter helft van de Iinkerzijgevel bevinden zich twee kleine vierruits vensters.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 32 is van algemeen belang wegen s archi tectuu ren cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebl even voorbee ld
van een West-Friese stolp die in zijn huidige vorm dateert uit het laatste kwart
van de 19<le eeuw. Tevens heeft de stolp historisch-stedenbouwkun dige waa r Ie
als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met z ijn
karakteristieke
lintbebouwing
van
stolpboerderijen
en
vrij staande
(tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 37

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Stolpboerderij van het West-Friese type daterend uit circa 1900. Linksachter is
vermoedelijk niet lang daarna een varkensschuur aangebouwd die deel uit
maakt van de bescherming.
De sto lp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een rietgedekt sch ilddak
met een korte nok evenwijdig aan de weg. Onderaan het dak een omgaande
pannenrand van verschillende soorten Hollandse pannen: vóór gesmoorde,
boven de zijgevels rode, en achter zwarte geglazuurde. Het voorschild is
verfraaid met een kleine klokvormige spiegel en het linkerzijschild met een
rechthoekige spiegel met inspringende bovenhoeken. Bovenin het
linkerzij schild staat een lage vierkante schoorsteen van rode machinale
waalsteen. Boven de lage achtergevel bevindt zich een aangekapt lessenaardak
met flauwere helling en dezelfde pandekking als de pannenrand erboven. De

voorgevel , de linkerzijgevel en het rechter deel van de rechterzij geve l z ijn
opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snij vo g
(het snijvoegwerk van de zijgevels is platvol vernieuwd). Voor het overi ge is
de rechterzijgevel uitgevoerd in brede rabatdelen boven een gepl e isterde plint .
De achtergevel is gemetseld in rode handvormsteen waalfonnaat in halfsteens
verband met snijvoeg. Evenals bij het rechter deel van de rechterzij geve l is het
trasraam van de achtergevel uitgevoerd in krui sverband. In de voo r- en
linkergevel bevinden zich muurankers op halve gevelhoogte. Deze twee geve ls
hebben een gepleisterde plint en worden verfraaid door witte kalk za ndstee n
voor de banden ter hoogte van de onder- en tussendorpel s van de venste1·s,
voor het uitkragende siennetselwerk onder de ven sters, en in de afwisse le n 1
witte en rode rollaag boven de vensters en de voordeur.
ln het terugliggende rechter deel van de voorgevel bevindt z ich een dub be le
darsdeur van opgeklampte kraaldelen met in de rechter deurhelft een loopd eur .
Links van de darsdeur heeft de voorgevel een symmetri sche indeling met ee n
(vernieuwde) pan eeldeur voorzien van twee gietijzeren deurroosters en ter
weerszijden een paar (voormalige schuif)vensters met bo ve nli cht. De
voorgevel wordt bovenaan beëindigd door een lijstgoot op geprofil eerde
klossen.
De rechterzijgevel heeft in de houten darswand twee kleine vi erruits vensters
en rechts daarvan de opgeklampte voormalige staldeur met bovenli cht (het
li ggende ven ster rechts is naderhand aangebracht) . Bovenaan de
rechterzijgevel bevindt zich een blokgoot op geprofileerde kl ampen.
In de linkerzijgevel bevindt zich links van het midden en rechts een ven ster a ls
voor, en daartussen een liggend bovenlicht. Links is naderhand een kl ein
ven ster aangebracht en rechts hiervan een klein uitzetraam. De ve nsters in de
lage achtergevel , de voonnalige stalgevel, zijn niet oorspronkelijk (th ans
bevinden zich in de rechter helft drie uitzetramen; bovenaan de linkerzij- en
achtergevel een kunststof bakgoot).
De aangebouwde voonnalige varkensschuur linksachter heeft een
rechthoekige plattegrond en een mansardedak met de nok haaks op de weg.
Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. De schuurgevel s z ijn
opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband. Ter hoogte
van de zolder hebben de kopse gevels een (vernieuwd) voorschot.
In de noordelijke kopgevel van de schuur bevindt zich rechts van het midden
een klein vierruits raam en rechtsonder een (dichtgezette) muuropening met
getoogde bovenrand waardoor de varkens naar buiten konden. In het midden
van de verdieping is een opgeklampte deur zichtbaar.
De oostelijke schuurgevel heeft rechts een klein vierruits venster, links een
opgeklampte deur, en linksboven een verkleind venster (het middelste dee l
van de gevel is vervangen door een schot waarin een liggend tweeruits
venster).

De rechter hel ft van de zuidelijke kopgevel sluit aan tegen de achtergevel van
de stolp . In de linker geve lhelft bevindt zich een liggend uitzetraampje.
De we stelijke schuurgeve l is voorzien van muurankers op hal ve geve lhoogte .
Links van het midden een vierruits stolpraam van na de bouwtijd .
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 37 met bijbehorende voormalige varkensschuur
is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhi storische waarde als
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een West-Friese stolp uit
omstreeks 1900. Tevens heeft de stolp hi stori sch-stedenbouwkundi ge waarde
als karakteri stiek en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met
zijn kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande
(tuinders )woningen.

DORPSSTRAAT 39

datum foto: 16-06-2003

Inleiding
Aan de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpboerderij van het
(afgeleide) West-Friese type. In zijn huidige vorm dateert de boerderij
vermoede lij k uit 1884, maar het eikenhouten vierkant is mogelijk 17cte_eeuws .
De kadastrale kaart van 1823 toont op de plaats van de huidige boerderij het
grondvlak van een kleinere West-Friese stolp met linksvoor een uitgebouwd
voorhui s en rechts tegen de rechterzijgevel een uitbouw (staart?). Thans
bevindt zich rechtsachter een klein zomerhuis annex varkensschuur dat
vermoedelijk gebouwd is in het vierde kwart van de l 9cte eeuw en deel uit
maakt van de bescherming. De huidige eigenaren hebben de boerderij in 1990
overgenomen van boer C. Laan, die de stolp in 1956 gekocht had van de
hervormde gemeente te Zwaag. Uit de eerste kadastrale legger van 1832 blijkt
dat de voorganger van de huidige boerderij ook al eigendom was van de

hervormde gemeente, toen nog Gereformeerde Kerk geheten. In de legger is
sprake van een herbouw in zowel het dienstjaar 1872 als 188 5 (dus
vermoedelijk in 1871 respectievelijk 1884). Bij de eerste herbouw neemt het
belastbaar inkomen van het gebouwde perceel toe van f 36 naar f 45, bij de
tweede van f 45 naar maar liefst f 200 (Westfries Archief, archi ef gemeente
Zwaag, inv .nr. 939, art. 149, inv.nr. 1993 , art. 216, en inv.nr. 1996, art. 937).
Het laatste wijst op een ingrijpende verbouwing rond 1884. Gezien de stijl en
het materiaalgebruik zullen onder meer de buitengevels uit dat jaar dateren. In
1993 zijn de achter- en rechterzijgevel vernieuwd en in 2002 is de
bovenverdieping ingericht, waarbij ook de bestaande dakkapel (uit XXc) werd
vervangen door een grotere en de voordeur is teruggebracht.
Omschrijving
Op nagenoeg vierkant grondplan (circa 17,5 m breed en 16 m diep) gebouwde
West-Friese stolp onder een schilddak met een korte nok evenwijdig aan de
weg. Het rechterzijschild is gedekt met gesmoorde Hollandse pann en, op de
overige dakvlakken liggen gesmoorde verbeterde Hollandse pann en. Boven de
lage achtergevel, de voormalige stalgevel, bevindt zich een aangekapt
lessenaardak met dito pandekking. De nokeinden worden bekroond door een
zinken sierbol. Bovenin het linkerzijschild staat een vierkante schoorsteen van
rode machinale waalsteen. De voorgevel is opgetrokken in dito baksteen in
kruisverband met snijvoeg boven een plint van blokken beige kalkzandsteen
van circa 11 x 22 cm met afgeschuinde randen . De linkerzijgevel is gemetse ld
in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg boven een
trasraam van roze kalkzandsteen waalformaat in kruisverband (het linker en
middelste deel van de linkerzijgevel is evenals de rechterzij gevel verni euwd in
rode machinale waalsteen in halfsteens verband met pl atvoll e voeg). De
kozijnen zijn verfraaid met een kraalprofiel en kwartronde bovenhoeken.
Boven de bovendorpels van de deur en schuifvensters in de voorgevel is
afwisselend grijze en beige kunststeen toegepast, evenals boven het rechter
venster in de linkerzijgevel.
In het terugliggende rechter gedeelte van de voorgevel bevinden zich de
opgeklampte darsdeuren waarboven een blokgoot op klossen . Links van de
darsdeuren heeft de voorgevel een nagenoeg symmetrische indeling met
centraal een hergebruikte paneeldeur (afkomstig uit Frankrijk) met bovenli cht,
ter weerszijden een tweetal T-vensters, en hoekpilasters. Blijkens nog
aanwezi ge duimen konden de vensters vroeger met blinden of persienn es
worden gesloten. Links naast de voordeur bevindt zich in de plint een
vernieuwd keldervenstertje. De voorgevel wordt bovenaan beëindi gd door een
kroonlij st.
De linker;zij gevel heeft enkele jaren terug weer nagenoeg de oorspronkelijke
indeling gekregen met rechts en in het midden een paar T-ven sters en links
een (vernieuwde) deur onder een geprofileerd kalf en bovenlicht (het

muurvlak links van de deur was blind; thans bevindt zich hier een vijfde Tvenster). Zowel het deurkozijn als het kozijn van het rechter T-venster is oud.
Boven dit deurkozijn een laag gesmoorde baksteen die de kwartronde vorm
van de bovenhoeken volgt. Het rechter T-venster wordt geflankeerd door
muurankers en is evenals de vensters in de voorgevel nog voorzien van
duimen. Bovenaan de linkerzijgevel een bakgoot op klossen.
Rechts in de rechterzijgevel bevindt zich een deurkozijn met geprofileerd kalf
en bovenlicht (deur modem). De linker helft van de rechterzijgevel heeft
nagenoeg de oorspronkelijke indeling met twee herplaatste halfronde
gietijzeren darsramen, rechts daarvan een eveneens herplaatst deurkozijn met
vernieuwde opgeklampte deur en bovenlicht, en in twee rijen aangebrachte
schootankers (rechts van deze zogenaamde paardendeur bevond zich een
derde raam als genoemd, thans een liggend venster met middenstijl).
Bovenaan de rechterzijgevel en de achtergevel een zinken mastgoot
(daaronder is de achtergevel niet meer oorspronkelijk).
De houten draagconstructie in het tot woonboerderij verbouwde interieur
bestaat uit een enkel vierkant in eiken met links een ruim overstek. De
vierkantsstijlen zijn geplaatst op hoge gepleisterde poeren van rode baksteen.
De aan de achtergevel grenzende voormalige koestal heeft een alternerende
zolderbalklaag waarvan de zwaardere balken rusten op stijlen met körbeel. De
uit brede verticale delen samengestelde wand tussen de koestal en het vierkant
is nog grotendeels aanwezig (deels vernieuwd) en voorzien van een dubbele
spiegelbeklampte deur waarachter een bedstede bestemd voor de knecht. Een
tweede bewaard gebleven bedstede met dito deur bevindt zich achterin de
kamer halverwege links.
Het aangebouwde zomerhuis annex varkensschuur heeft een nagenoeg
vierkant grondplan , boven de linker helft een zadeldak en aansluitend boven
de rechter helft (de voormalige varkensstal) een aangekapt lessenaardak, beide
gedekt met rode Hollandse pannen. Nagenoeg halverwege de nok van het
zadeldak staat nog de voet van een vierkante schoorsteen van rode baksteen.
De voorgevel is opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens
verband met snijvoeg en voorzien van twee zesruits schuifvensters waartussen
een muuranker in de vorm van een oog tussen bladwerk. Boven de parterre
een zinken mastgoot en een driehoekig voorschot van verticale veilingdelen
beëindigd door rechte windveren die samenkomen in een makelaar met
bewerkte top (in het voorschot bevindt zich een klein bovenlicht). De
linkerzijgevel is boven een gepleisterde plint van gele ijsselsteentjes
vernieuwd in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met platvolle
voeg. In deze gevel bevinden zich twee schootankers op halve gevelhoogte en
rechts een opgeklampte deur. De thans Uuni 2003) afgebroken lage
rechterzijgevel was gemetseld in rode machinale waalsteen in halfsteens

verband en voorzien van schootankers op halve hoogte, dri e halfrond e
gietijzeren stalraampjes, een bak- of blokgoot op geprofileerde klampen , en
links van het midden twee lage getoogde doorgangen voor de varkens. De
achtergevel heeft een voorschot als voor, maar zonder makelaar en met onder
het bovenlicht een opgeklampte hooideur. Onder . het voorschot is de
achtergevel gemetseld in hergebruikte gele handvormsteen (onderaa n
ij sselformaat in onregelmatig kruisverband, erboven waalformaat in halfsteen s
verband). Tot bovenin het opgaande muurwerk zijn resten vliegenbl auw
aanwezig, waaruit valt af te leiden dat deze bakstenen afkom stig zijn van ee n
blauw geverfde plint. In het midden van de achtergevel bevindt zich een
schootanker en rechts daarvan een klein vierruits venster van schokbeton. De
opgeklampte deur links in de achtergevel gaf toegang tot de varkenssta l.
In de grotendeels gepleisterde binnenmuur tussen zomerhui s en varkenssta l
bevindt zich vooraan een opgeklampte deur van brede, blauw geverfde delen.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 39 met bijbehorend voormali g zomerhui s annex
varken sschuur is van algemeen belang wegen s architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven West-Fri ese
stolp uit het vierde kwart van de 19<le eeuw met een oudere kern. Tevens hee lt
de sto lp hi stori sch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdee l
van het dorpslint van Zwaag met zijn karakteri stieke lintbebo uwin g van
stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen .

DORPSSTRAAT 70

datum foto: 10-01-2005

Inleiding

Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen voormalige tuinderswon ing uit
1929 -1930 met aangebouwde sc huur. Het geheel is ontworpen en gebouwd
door de plaatselijke timmerman J. Huisman. 1 Opdrachtgever was de weduwe
J. Schipper-Bakker, die tot dan woonde in de dorpskern ("Kerkebuurt") en
eerder dat jaar op hetzelfde perceel al vier kassen had laten bouwen , eveneens
door Huisman. De bouwaanvraag voor de woning met schuur werd ingediend
op 18 oktober 1929 en de volgende dag door meestertimmerman C. Quant
nagez ien en in orde bevonden.2 De bouwkosten voor het hui s en de door een
1

Westfries Archief, archief van de gemeente Zwaag, inv .nrs. 1160 en 1155.
Vervo lgens werd rechtsboven op de vergunningaanvraag in blauw potlood
"toege staan" geschreven; een officiële schriftelijke bouwvergunning is
2

tussenlid (bijkeuken en wc) daarmee verbonden schuur werden in de
vergunningaanvraag begroot op f 7430. De hoofdopzet van het hui s met een
hoge uitgebouwde middenpartij is (afgezien van het voorschild) traditioneel:
vanaf omstreeks 1900 komt dit type veel voor onder de " betere''
tuinderswoningen in Blokker en Zwaag. In de detaillering van de architectuur
zijn modernere (art deco/ Am sterdamse School) invloeden herkenbaar (vb.
glas-in-lood , voordeur, bloembak).
N.B. De moderne overkapping tegen de linkerzijgevel van de schuur maakt
geen deel uit van de bescherming.
Omschrijving
Vrijstaand woonhuis bestaande uit een rechthoekig hoofd volume va n twee
bouwlagen onder een schilddak waarvan de zij schilden lager doorgetrokken
zijn boven éénlaagse en terugliggende zijvolumes. Op het dak liggen
gesmoorde tuiles du Nord. De beide nokeinden worden bekroond door ee n
zinken piron (in XXd naar bestaande vorm vernieuwd). De linkerzij geve l heeft
links een keukenuitbouw met plat dak, de voorgevel in het midden een erker
op trapeziumvormig grondplan en eveneens met plat dak. De buiten ge vel s z ijn
opgetrokken in bruinroze machinale waalsteen in halfsteen s verband bove n
een in krui sverband gemetseld trasraam van rode machinale waalklinkers. Het
voegwerk is uitgevoerd al s snijvoegwerk. Bovenaan de gevels bevindt zi ch
een bakgoot. De boven- en zijlichten in de voorgevel en het linker bovenlicht
in de rechterzijgevel zijn beglaasd met glas in lood (het overige gl as in lood in
de gevel s is niet oorspronkelijk).
De voorgevel heeft rechts een (voormalig stolp)raam met bovenlicht en link s
een door smalle zijlichten geflankeerde voordeur onder een rechthoeki ge
houten luifel. De voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur met één paneel dat
zich getrapt verjongt en voorzien is van een raampje en een gekeperd e
bovenrand. De uitgebouwde middenpartij heeft in de genoemde erker dri e
gekoppelde ramen met bovenlicht en op de verdieping een breed venster
waarin twee stolpramen gescheiden door rabatdelen. Onder het
verdiepingvenster strekt zich een expressief vormgegeven houten bloembak
uit met gekeperde onderrand en sierstijltjes.
In het midden van de linkerzijgevel bevindt zich een tweeruits keldervenster,
en hoger een liggend bovenlicht dat blijkens een oude foto oorspronkelijk door
een hori zontale roede in tweeën werd verdeeld. De genoemde keukenuitbouw
links heeft zowel in de voorz ijde al s opzij een ven ster met bovenlicht, en in de
achterz ijde een kleiner dito venster. Ook het bovenlicht van het ven ster in de

vermoede lijk nooit afgegeven. De aanvraag voor de bouw van de vi er kassen
(totale 31 m breed en 3 7 ,5 m lang) is 29-7-1929 ingekomen en 30-7-1 929
"toegestaan".

voorzijde had een horizontale middenroede. In de rechterzijgevel bevindt zich
links een venster met bovenlicht (de twee vensters rechts zijn naderhand
aangebracht; de achtergevel is sterk gewijzigd).
Vermeldenswaard in het verbouwde interieur van de woning zijn de
balkenplafonds en de eveneens originele glas-in-loodsuitedeuren tussen de
voo r- en achterkamer (rechts van elk van deze kamers was oorspronkelijk een
small e slaapkamer; de oorspronkelijke beschoten gordingenkap is rond 1990
vervangen voor de huidige kap).

De door een tu ssenlid met plat dak verbonden schuur linksachter heeft een
rechthoekige plattegrond en een mansardedak gedekt met gesmoorde
muldenpannen (de deuren en vensters van het tussenlid zijn vernieuwd). Het
pgaande muurwerk van de schuur is identiek aan dat van de wohing (de
ac hterge vel is thans boven de parterre bekleed met rabatdelen ; het voegwerk is
r ndo m platvo l verni euwd). In de rechterzijgevel bevinden zich muurankers
p irca halve muurhoogte, in de voorgevel links en
rec hts op de verdieping. De voorgevel van de schuur heeft links een
opge kl ampte dubbele deur en op de verdieping twee kleine tweeruits liggende
ven ·ters. In de zijgeve ls bevinden zich dito vensters: in de rechterzijgevel drie
(h t rechter is gezien het omringende muurwerk naderhand aangebracht) en in
Ic lin kerzij ge vel één links van het midden waarnaast een vernieuwde deur (het
driedeli ge venster rechts in laatstgenoemde gevel en de deur rechts in de
rechterzij gevel zijn evenal s de deur en vensters in de achtergevel ni et
o rspronkelijk).
Waardering

Het pand Dorpsstraat 70 met bijbehorende schuur is van algemeen belang
wege ns architectuurhistori sche en cultuurhistorische waarde als grotendeels
gaa f bewaard gebleven tuinderswoning uit het tweede kwart van de 20"e eeuw
pgetrokken in een door art deco en Amsterdamse School beïnvloede
b uwtrant. Tevens heeft het pand historisch-stedenbouwkundige waarde als

beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn karakteri stieke
lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 86

datum foto: 30-06-2003

Omschrijving
Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpboerderij van het WestFri ese type. De voorgevel, de rechterzijgevel en het linker deel van de
ac htergevel dateren uit omstreeks 1920. De linkerzijgevel en het vierkant zijn
vermoedelijk 19de_eeuws. In 1970 is de achtergevel , op het linker gedeelte na,
opnieuw opgetrokken.
De sto lp heeft een nagenoeg vierkant grondplan (circa 15 ,5 m breed en 15 m
diep) en een rietgedekt schilddak met een korte nok evenwijdig aan de weg.
Boven de voor- en rechterzijgevel bevindt zich een pannenrand van
gesmoorde Hollandse pannen , boven de linkerzijgevel een pannenrand van
rode dito. Het rechterzijschild heeft een spiegel van gesmoorde Hollandse
pann en met inspringende bovenhoeken, en daarboven een vierkante
schoorsteen van gele handvormsteen.
Boven de
lage achtergevel, de

voormalige stalgevel, bevindt zich een aangekapt Iessenaardak waarop rode
Hollandse pannen. De voorgevel en de rechterzijgevel zijn opgetrokken in
rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg. Beide gevel s
hebben muurankers op halve hoogte en worden bovenaan beëindigd door een
op gesneden klossen rustende bakgoot waaronder een terugliggende
afti mmering en een staande rollaag. Het linker dee l van de achtergevel is
uitgevoerd in hetzelfde metse lwerk, maar met platvolle voeg en een trasraam
van bruinrode handvormsteen waalformaat in staand verband. De
rechterzij geve l is opgetrokken in bruinrode handvorm steen waalformaat in
halfsteens verband met platvolle voeg. Boven de linkerzij- en achtergeve l een
(vern ieuwde) bakgoot op geprofileerde klampen. De Iinkerzij geve l is voorzi en
van schootankers op halve muurhoogte.
In het terugliggende linker gedeelte van de voo rgeve l bevindt zich onder een
drieruits bovenlicht een dubbele darsdeur van opgeklampte kraaldelen (met
thans in het midden een loopdeur voorzien van een vierruits raam). De small e
geve ldelen ter weerszijden van de darsdeur zijn ook uitgevoerd in kraaldelen.
Rechts van de darsdeur heeft de voorgevel een symmetrische opzet met
hoeklisenen, centraal een (vernieuwde) voordeur onder een bovenlicht met
gietijzeren levensboom , en ter weersz ijden twee schuifven sters met ac htruits
bovenlicht (valraam) waarin geel kathedraalglas.
De rechterzijgeve l telt drie schuifvensters als in de voorgevel: links één en
rechts van het midden twee. Halverwege het linker en middelste schu ifven ster
bevindt zich een tweeruits keldervenster en hoger een draairaampj e. In het
rechter gedeelte van de rechtergeve l een klein venster met vierruits bovenlicht
(valraam) en links daarvan , onder een drieruits bovenlicht, een paneeldeur
voo rzien van een liggend raam met daaronder een draairaampje .
De Iinkerzijgevel heeft van links naar rechts een klein vierruits venster, een
(vernieuwde) deur waarin een vierruits raam en waarboven een dichtgezet
bovenlicht, een vierruits venster, en een liggend venster waarin twee
gekoppelde zesruits ramen. Mogelijk is laatstgenoemd venster omstreeks 1920
aangebracht, aangezien zich in het linker deel van de achtergevel een identiek
venster bevindt.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 86 is van algemeen belang wegens architectuuren cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld
van een West-Friese stolp uit het eerste kwart van de 20ste_eeuw. Tevens heeft
de stolp histori sch-stedenbouwkundige waarde als karakteristiek en
beeldbepàlend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn kenmerkende
lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 103

datum foto : 19-07-2004

Inleiding

Aa n de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis uit 1925 genaamd
·'Nee ltj e". Jan Dirkszoon Schouten, landman en koopman te Zwaag, liet de
wo ning bouwen om er te gaan rentenieren. De uitvoering was in handen van
de plaatselijke timmerman Johannes Huisman die vermoedelijk ook het
ontwerp leverde. Op 22 februari 1925 vroeg Huisman namens Schouten
vergunning aan voor de bouw. Zoal s vaker ontbreekt in het archief van de
gemeente Zwaag de
bijbehorende ontwerptekening,
evenals de
bouw vergunning (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nrs. 955 ,
1014 en 1995 , artikel 644).
N .B . De naderhand gebouwde garage rechtsachter maakt geen deel uit van de
bescherming.

Omschrijving
Het vrijstaande pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een
zade ldak dat zich versmald boven de twee bouwlagen hoge middenri sa liet van
de voorgevel. Het dak is gedekt met rode muldenpannen en heeft boven de
midd enrisaliet een ruim overstek bekroond door een gepunte makelaar. De
doorhangende onderste helft van de makelaar wordt door een gebogen
sierspant verbonden met de windveren. Onderaan zijn de windveren verfraaid
met siermotieven. Tegen de rechter helft van de linkerzijgevel bevindt zich
een uitbouw met plat dak. De voor- en zijgevels zijn opgetrokken in rode
machinale waalsteen in halfsteens verband (het voegwerk is platvol
vernieuwd). In de rechterzijgevel bevinden zich muurank ers op halve
gevelhoogte. Bovenaan de zijgevels een bakgoot op getrapt geprofileerde
gootklossen.
De middenri saliet van de voorgevel heeft op de parterre een erker waarin vier
gekoppelde schuiframen: in de voorzijde twee met achtruits bovenlicht, en in
de smalle schuine zijden een smal schuifraam met zesruits bovenlicht. De
bovenlichten zijn beglaasd met geel kathedraalgl as. De erker wordt beëindi gd
door een op getrapte klossen rustende kroonlijst. Rond het pl atte erkerd ak
bevindt zich een houten balkonhek waarvan de verticale latten zich naar het
midden toe verbreden. Het erkerdak is bereikbaar via een dubbele paneeldeur
met bovenin elke deurhelft een vierruits raam van geel kathedraalglas. De deur
wordt ontlast door een segmentboog met daaronder een boogvulling van
wit/zwarte omamenttegels. In het terugliggende linker deel van de voorgevel
bevindt zich een ondiepe portiek met betegelde zijmuren en ee n
gecementeerde vloer waarin centraal vier donkergrijze tegels met w itte
omranding. De deur in de portiek heeft een vierruits bovenlicht en is
uitgevoerd als een eenpaneelsdeur waarin een raampje dat evenals het
deurpaneel zelf verfraaid is met een getoogde bovenrand.
De rechterzijgevel heeft links een liggend bovenlicht.
In de genoemde uitbouw tegen de linkerzij geve l bevindt zich aan de
straatzijde een venster met achtruits bovenlicht.
Waardering
Het pand Dorpsstraat l 03 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhuis uit
het interbellum. Tevens heeft het pand histori sch-stedenbouwkundige waarde
als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn
karakteristieke lintbebouwing van stolpboerderijen en vrij staande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 104

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
Vrij staa nde rentenierswoning uit 1929 opgetrokken in de stij l van de
A msterdamse School. Het pand is gebouwd door en naar ontwerp van de
plaa tse lijke timmerman A. Leeuw (A WG, archief gemeente Zwaag, inv.nr.
1 14 1). Opdrachtgever was tuinder in ruste Jb. Druif die ge lijktijdig links
achter het huis een schuurtje liet bouwen, eveneens naar ontwerp van Leeuw.
p 25 j anuari 1929 diende Leeuw namens Druif een aanvraag in voor een
bouwvergunning met daarbij de ontwerptekening gedateerd december 1928.
ern eenteopzichter Quant adviseerde op 28 januari 1929 positief aan het
co ll ege, waarna de bouwvergunning verleend kon worden (uit de
arc hiefstukken blijkt overigens niet of dit daadwerkelijk gebeurd is).
Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van twee
bouwl agen onder een schilddak waarvan de zijschilden onder een steile helling

lager zijn doorgetrokken tot boven de begane grond. Het dak is gedekt met
gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Halverwege de nok staat een lage
vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. Midden in het onderste
dakvlak boven de linkerzijgevel bevindt zich een kleine dakkapel voorzien van
twee ramen en plat dak met overstek. Het uitgebouwde linker gedeelte van de
linkerzij gevel heeft een plat dak en aansluitend bevindt zich linksac hter een
enigszin s lagere uitbouw met plat dak. De buitengevel s zijn opgetrokken in
rode machinale waal steen in halfsteen s verband . In de zijgevels bevinden zich
muurankers op halve geve lhoogte. De horizontaal beëindigde geve ldel en
hebben bovenaan een bakgoot. Boven de vensters bevinden zich staande
rollagen en eronder houten lekdorpels.
De voorgevel heeft rechts een driezijdige erker met plat dak, en links ee n door
smalle zij lichten met meerkleurig geometrisch g las-in-lood gefl ankeerde
paneeld eur waarboven een nagenoeg driehoekige houten luifel afgehangen aan
een smeedijzeren staaf. Bovenin de deur bevinden zich boven elkaar twee
li ggend e ruiten van facetgeslepen glas. De gemetselde stoep (waarop modern e
vloertegels) voor de deur wordt geflankeerd door zijmuurtj es van metselwerk
als genoemd. De erker heeft zowel in de brede voorzijde als de schuine zijden
een ven ster met bovenlicht voorzien van meerkleurig geometrisch glas-inlood. Ter hoogte van de eerste verdieping bevinden zich twee, door een houten
tussenschot gescheiden stolpramen waaronder een houten bloembak op dri e
geprofileerde klossen.
De rechterzij gevel heeft 1inks een openslaand raam en rechts ee n breder
venster.
In de linkerzijgevel bevindt zich linksonder een kl ein kelderven ster. Het
uitgebouwde linker geveldeel (waarachter de keuken) is voorzien van een
stolpraam , een klein venster links hiervan, en rechts om de hoek een
openslaand raam.
De achtergevel heeft links een (vernieuwd) openslaand raam en ter hoogte van
de verdieping links en rechts een kleiner dito raam en in het midden een
(vernieuwde) glasdeur die toegang geeft tot het platte dak van de uitbouw
tegen de rechter gevelhelft. In het midden van de zuidgevel van de uitbou w
bevindt zich een (vernieuwde) glasdeur en linksboven in de we stgevel een
voormali g bedstedenraampje.
N. B. De meermalen vergrote schuur links op het achtererf en de jongere
schuur rechts op het achtererf maken geen deel uit van de beschermin g.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 104 is van algemeen bel ang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard
gebleven woonhuis uit de jaren twintig van de 20ste eeuw opgetrokken in de
stijl van de Amsterdamse School.

DORPSSTRAAT 111

datum foto: 07-07-2003

Inleiding
p een ruim erf aan de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen voormalige
tuinderswoning uit 1917-1918 genaamd " Beau Regard" (mooi uitzicht). Het in
Juge nd stil opgetrokken hui s werd gebouwd in opdracht van tuinder Pieter
Ari eszoon Schouten (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, in v.nr.
1995 , artikel 766). Zijn vierjarige kleinzoon Petrus Adrianus Jasper van
Ka mpen (geb. Obdam 1913 ), zoon van Petrus Arieszoon van Kampen en
Dieuwertj e Schouten, mocht op 15 oktober 1917 de eerste steen leggen.
Verge leken met andere tuinderswoningen in Blokker en Zwaag is dit hui s
groter en rijker uitgevoerd. Ook de forse afmetingen van de achterliggende
schuur uit circa 1919 wijzen er op dat Schouten voor die tijd een grote tuinder
was . Omstreeks 1927 liet Schouten achter de schuur een kassencomplex

bouwen dat hij twee jaar later verkocht aan zijn schoonzoon Petrus Arieszoon
van Kampen.
N.B. De vernieuwde aanbouw met plat dak linksachter, de mod erne aanbouw
rechtsachter en de verbouwde achterliggende schuur maken gee n deel uit van
de bescherming.
Omschrijving
Op Z-vormig grondplan gebouwd vrij staand pand bestaande uit ee n
hoofdvolume van twee bouwl agen onder een zad eld ak met ac hterschil d en
ruim overstek, tegen de rechterzij gevel hiervan een uitbouw van één bouw laag
met plat dak, en tegen de linkerzijgevel een dwarsvo lume van één bouw laag
onder een insnijdend zadeldak. Het middengedeelte van het linker dakvl ak va n
het hoofdvolume is lager doorgetrokken tot boven de parterre. Bove n de
terug li ggende porti ek linksvoor bevindt zich een dri ehoekig dakvlakj e . All e
schuine dakvlakken zijn gedekt met rode geglazuu rde krui spann en. Op het
zuidelijke dakvl ak van het dwarsvolume staat een kl eine dakkapel met
geprofileerde wangen en een weinig ste il zadeldakj e waarvan het overstek
bekroond wordt door een makelaar. De fl ankerende wi nd veren hebben ee n
gebogen onderrand en onderaan een cirkelmoti ef. De bui te ngeve ls zij n
opgetrokken in rode machin ale waalsteen in halfsteens verband met snij voeg
(de linkerzijgevel is platvo l verni euwd). Het trasraam is gemetse ld in
krui sverband. In de strekken boven de parterrevensters va n de voor- en
zij geve ls wordt de rode baksteen afgewi sseld met oranj e verblend stee n. Dit is
ook het ge val bij de rondboog van de portiek en bove n de balkondeuren. Be id e
rondbogen hebben geplei sterde sluit- en aa nzetsten en. Onder de
parterrevensters in de voor- en zijgevel s bevinden zich hardstenen lekdorpe ls.
All e bovenlichten, ook die op de verdieping, zijn beglaasd met gee l
gefigureerd glas. De rechterzijgevel is zowel op halve parterre- als
verdiepingshoogte voorzien van muurankers; de linkerzij gevel heeft
linksboven een muuranker en in het uitgebouwde linker gedeelte twee ankers
ter hoogte van de verdiepingsvloer.
De voorgevel heeft tegen het hoge risalerende middengedeelte een driezijdi ge
erker met in de brede voorzijde een schuifvenster met veertienruits bo ve nli cht
en in de smalle schuine zijkanten een schuifvenster met zesruits bovenli cht .
De erker wordt bovenaan beëindigd door een op gesneden kl ossen ru stende
kroonlij st waarboven een houten balkonhek in Jugendstil trant. Het pl atte
erkerd ak is toegankelijk via een dubbele glasdeur gefl ankeerd door small e
lagere zijlichten met getoogd tweeruits bovenlicht. Het geheel wordt ontlast
door een forse rondboog waaronder een di agonaal betege lde boogvulling van
witte, lichtblauwe en wijnrode tegels . Het ruime dakoverstek boven het
middengedeelte wordt verfraaid door onder meer een rondbogig sierspant en
een forse makel aar. In het rechter gedee lte van de voorgevel bev indt zich een

schui fvenster met tienruits bovenlicht, in het door een lij stgoot op klossen
beë indi gde linker gedeelte de portiek. Laatstgenoemde is voorzien van een
Juge nd stil paneeldeur met getoogd draairaampje en bovenin een vij fti enruits
raam van facetges lepen glas met getoogde boven- en onderrand. Boven de
deur een bovenlicht van geëtst glas tonend een door rankwerk geflankeerde
chaal met bl oemen. Rechts van de portiek is een witmarmeren eerste steen
inge metseld met de tekst " DE EERSTE STEEN/ IS GELEGD DOOR/ P.
VAN KAMPEN Pz/ OUD 4 JAAR, 15 OCTOBER 1917".
De rechter helft van de linkerzij geve l is blind. In het midden van de
ri sa lerend e puntgevel links bevindt zich op de begane grond een schuifvenster
met ti enruits bovenlicht en op de verdieping een stolpraam met bovenin be ide
raa mhe lfte n een getoogd tweeniits bovenlicht. De puntgevel wordt bekroond
doo r een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft door een
hori zonta le pl ank verbonden wordt met de rechte windveren (onderaan bei de
win dve ren een cirkelmotief). Rechts om de hoek heeft de risalerende
puntge vel een schuifvenster met achtruits bo venlicht. Linksboven in de
1inkerz ij gevel bevindt zich een liggend stolpraam.
De rechterz ij geve l heeft rechts een schuifvenster met tienruits bovenlicht. In
het midden van de eerste verdieping geeft een paneeldeur, waarin een li ggend
ze ruits raam met geel gefigureerd glas, toegang tot het platte dak van de
ge noe mde uitbouw . Rond dit dak een houten balkonhek in Jugendstiltrant.
R chts van de deur is een li ggend stolpraam zichtbaar.
In de achtergevel bevindt z ich middenboven een sto lpraam.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 111 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhi storische waarde als gaaf bewaard gebleven tuinderswoning uit het
ee rste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in Jugendstil. Tevens heeft het
pand hi stori sch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van
het dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van
sto lpboerderij en en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 115-117

datum foto: 28-06-2004

Inleiding
Aan de noordzijde van de
helft van de l 9de eeuw
voortuinen en de zijtuin
openbare weg gescheiden
bescherming.

Dorpsstraat gelegen dubbel woonhuis uit de tweede
opgetrokken in traditionele bouwtrant. De beide
van de rechter woning (nr. 117) worden van de
door een traditioneel hek dat deel uit maakt van de

N.B. De achter nr. 117 en evenwijdig daaraan gesitueerde schuur is omstreeks
2000 in oostelijke richting verlengd en valt buiten de bescherming.

Omschrijving
Het dwarsgeplaatste pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte
van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok nagenoeg evenwijdig aan de

weg. Het dak is gedekt met zwarte geglazuurde platte Friese pannen. Op de
nok staat rechts van het midden een (vernieuwde) vierkante schoorsteen van
rode machinale baksteen. De voor- en zijgevels zijn opgetrokken in rod e
machinale waalsteen in halfsteens verband (de voor- en rechterzijmuur z ijn in
XXd vernieuwd). In de gevels bevinden zich op circa 3/5 muurhoogte rijk
vormgegeven muurankers. Boven de parterre hebben de kopse zij geve ls een
(vernieuwd) driehoekig voorschot van verticale delen beëindi gd doo r
geschulpte windveren en bekroond door een makelaar.
De voorgevel telt vijf vensters: links twee schuifvensters, in het midd en twee
T-vensters, en rechts een dubbel ven ster waarin twee T-ramen. Bovenaa n
wordt de voorgevel beëindigd door een lijstgoot rustend op geprofileerde
klossen.
ln de linkerzijgevel bevindt zich rechts een smal schuifvenster en ter hoogte
van de zolderverdieping thans twee kleine uitzetramen. De rechterzij geve l
heeft op de begane grond twee T-vensters, rechts een (vernieuwd e) deur met
bovenlicht, en ter hoogte van de zolderverdieping twee kleine zesruits ra men
van na de bouwtijd.
Het hek langs de openbare weg is uitgevoerd al s een ijzeren boogj eshek
waarvan de staanders bekroond worden door een eikel.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 115-1 17 met bijbehorend hek is van algem een bel ang
wegens architectuur- en cultuurhi stori sche waarde al s merendeels gaaf
bewaard gebleven dubbel woonhui s uit de tweede helft van de l 9de eeuw
opgetrokken in traditionele bouwtrant. Tevens heeft het pand hi storischstedenbouwkundige waarde al s beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn karakteri stieke lintbebouwing van stolpboerderij en en
vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 128

datum foto: 28-06-2004

Inleiding
/\a n de zuidzijde van de Dorpsstraat ge legen voormalige tuinderswoning uit
c irca 1908 (de kadastrale legger vermeldt een herbouw in het dienstjaar 1909)
pgetrokken in een eclectische bouwtrant met onder meer neorenai ssance en
Juge nds til invloeden . De woning is gebouwd in opdracht van Jan van der
Dc ure, landman , die tevoren op dezelfde plek een groter nagenoeg vierkant
pnnd bezat, vermoedelijk een stolpboerderij (Westfries Archief, archief
ge mee nte Zwaag, in v.nr. 1996, artikel 793). De opvallende overeenkomsten
lu se n Dorpsstraat 128 en Bangert 56 doen vermoeden dat beide huizen door
deze lfd e architect of aannemer ontworpen zijn . In 1973 liet eigenaar J.
1 raa kman de rechterzijmuur vernieuwen door aannemer A. Leeuw & Zn
(bo uwdoss ier Z 247).

N.B. De latere aanbouw met plat dak linksachter en de achterliggende garage
maken geen deel uit van de bescherming.
Omschrijving
Het vrij staande pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een
hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak dat zich versmald bove n de twee
bouwl agen hoge middenri saliet van de voorgevel. De middenri sa li et wo rdt
geflank eerd door driehoekige dakvlakken die evenals het zade ldak gedekt zi.i n
met gesmoorde kruispannen . Op de nok staat halverwege een rechthoek ige
schoorsteen waarop twee kl eine schoorsteenpijpen van gres . De voor- en
linkerzij gevel zijn opgetrokken in rode machinale waal steen in halfsteens
verband met snijvoeg (de rechterzijgevel is in 1973 vernieuwd). De voorgevel
heeft een plint van gesmoorde baksteen en wordt verfraaid door gep leisterde
banden ter hoogte van de boven- en onderdorpel s van de vensters, en door
segmentbogen van afwisselend rode verblendsteen en gesmoorde baksteen
boven de muuropeningen (behalve bij de erker). De boogvullingen bestaan uit
diagonaal sierplei sterwerk. De van schootankers voorziene achtergeve l is
gemetseld in bruin e waalsteen in halfsteens verband met daggevoeg.
De met hoeklisenen verfraaide middenrisaliet van de voorgevel heeft op de
parterre een driezijdige erker met zowel in de smalle schuine zijkanten a ls in
de brede voorzijde een venster met bovenlicht. De erker wordt boven de
vensters beëindi gd door een kroonlijst waarop een houten balkonhek voorzien
van vier gietijzeren hekdelen met krulmotieven (onder de kroonlijst is de erker
in XXd vernieuwd) . Op de eerste verdieping had de mi dde nri sa li et
vermoedelijk een door lagere zijramen met boven licht ge fl ankeerde dubbe le
glasdeur met in elke deurhelft een groot raam waarboven twee kleinere
raampjes naast elkaar (thans een vierdelig venster met lagere en small ere
zijlichten en eronder een dichtzetting) . Het geheel wordt ontlast door een
brede segmentboog als genoemd met gepleisterde sluit- en aanzetstenen. In de
top een rondvenstertje waar omheen eveneens om en om rode verblendsteen
en gesmoorde baksteen. Boven de middenri saliet heeft het dak een overstek
waartegen rechte windveren die samenkomen in een gepunte makelaar. De
doorhangende onderste helft van de makelaar wordt door een horizontale
plank verbonden met de windveren. Om de hoek heeft de middenri saliet een
palmetanker ter hoogte van de verdiepingsbalklaag. Bovenaan het linker en
rechter deel van de voorgevel bevindt zich een bakgoot op klossen. Het rechter
deel is voorzien van een venster met bovenlicht (vroeger vermoedelijk een
schuifven ster) onder een segmentboog en boogvulling a ls genoemd . In het
linker geveldeel bevindt zich een portiek met panee ldeur en betegelde
zijmuren (witte tegels met ter plaatse van de afgeschuinde hoeken blauw/witte
ornamenttegeltjes met
bloemmotief). De deur heeft een Jugendstil
onderpaneel en een draairaampje geflankeerd door gecan-neleerde pil asters.

Boven de deur een bovenlicht met rechts en links twee ruitjes boven elkaar, en
daarboven een boogvulling als genoemd.
De linkerzijgevel is voorzien van een in kruisverband gemetseld trasraam , rijk
vormgegeven muurankers op 3/5 gevelhoogte, en een op klossen rustende
bakgoot. Rechts van het midden bevindt zich een liggend bovenlicht, links van
het midden een venster met bovenlicht (oorspronkelijk een schuifraam).
De achtergevel wordt beëindigd door rechte windveren met bovenin een
makelaar. Links op de begane grond bevindt zich een (vernieuwd) venster. Het
gepleisterde vlak onder het venster rechts wijst op een verdwenen deur. Links
hiervan geven twee dichtzettingen de plaats aan van een verdwenen
keldervenster en een klein bovenlicht. De eerste verdieping heeft centraal een
voormalige deuropening (nu een ·venster met eronder een luik).
De indeling van het verbouwde interieur is niet meer oorspronkelijk. De kap is
uitgevoerd al s een met brede delen beschoten gordingenkap.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 128 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven
tuind erswoning uit het begin van de 20'1e eeuw opgetrokken in eclectische stijl.
Teve ns heeft het pand hi storisch-stedenbouwkundige waarde als
bee ldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke
lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 131-133

datum foto: 19-10-2004

Inleiding

Aa n de noordzijde van de Dorpsstraat gesitueerd voormalig raadhuis van
Zwaag met onderwijzerswoning en achterliggende openbare lagere school.
Het pand vormt bouwkundig één geheel en is als zodanig gebouwd in 1869
naa r ontwerp van de Purmerendse architect P. Mager. 3 De aanbesteding vond
3

Noch op de ontwerptekening noch in het bestek wordt de naam van de
architect vermeld; dat architect Mager de ontwerper is blijkt uit de
correspondentie tussen hem en het gemeentebestuur (Westfries Archief,
archief van de gemeente Zwaag, inv.nr. 1276). Opmerkelijk is verder dat zich
in het archief ook een niet uitgevoerd ontwerp met bestek en begroting bevindt
van de hand van de Hoornse aannemer/architect Wolterus van der Horst
(Am sterdam 1803 - Hoorn 1869). Deze van vóór maart 1861 daterende

plaats op 21 april 1869 waarna het werk gegund werd aan aannem er K. Smit
uit Blokker, di e met f 15.990,- verreweg het laagst had ingesc hreven.
Dagelijks opzichter bij de bouw was J. Bollee. Het hoge voorste bouwvol ume,
waarin naast het raadhuis ook de onderwijzerswoning was ondergebrac ht, staat
op de plaats van ee n in 1868 gesloopte vervallen voorganger en vertoont
neocl ass ic istische in vloeden . Het lage school gedeelte erachter is soberder van
architectuur. Tot 1869 deed een ruimte onderin de toren van de hervormde
kerk di enst als schoollokaal , maar dit vertrek was veel te kl ein geworden voor
het steeds groe iende aantal leerlingen. De ni euwe openbare schoo l telde
oorspronkelijk twee ruime lokalen : een leslokaal overdwars waarin 60
tweezits schoolbanken en haaks daarop middenac hter een door een glaspu i
afge scheiden tweede (speel ?) lokaal. Het eerstgenoemde lokaal is naderhand
(vóór 1927) in twee lokalen gesplitst. In 1927 werden op advies van de
in spectie Hoorn van het Rijksschooltoezicht lager onderwijs en naar ontwerp
van de Hoornse bouwkundige Volkert Deen diverse werkzaamheden verrich t
aan de school, waaronder het vervangen van de lekkende gietij zeren dakgoten
door houten exemplaren , het vernieuwen van het bovengedee lte van de kopse
geve ls, het naar beneden verlengen van het grote venster in de oostgeve l, en
het met plaatmateriaal bekl eden van de glazen pui die het grote les lokaal in
tweeën deelde. 4
Het interi eur is meermalen verbouwd waarbij onder meer de deuren en trappe n
vernieu wd zijn. Blijkens de ontwerptekening had de onderwij zerswon ing links
op de begane grond twee kamers en suite met achterliggende keuken. Rechts
van de laatste lag achtereenvolgens een gang met eigen trap, en een
slaapkamer. Links- en rechtsachter op de eerste verd ieping waren nog twee
slaapkamers . Achter de slaapkamer rechtsachter op de begane grond bevond
zich een gevangeni scel bere ikbaar via het rechter zijportaa l van de schoo l.
Tot de gemeentelijke herinde ling in 1979 heeft het gebouw dien st gedaan als
gemeentehuis van Zwaag. Het school- en woongedeelte waren al eerder bij het
raadhuis getrokken. Het gehele gebouw doet thans (2 004) dienst al s kantoor.
Omschrijving
Op krui svormig grondplan gebouwd pand bestaande uit een rechthoekig
volume van twee bouwlagen onder een schilddak met de nok haaks op de weg,
en tegen de achterzijde hiervan en daarvan door een smal tussen! id met pl at
dak gesche iden een T-vormig volume van één bouwlaag met zadeldaken. De

ingekleurde ontwerptekening toont een kleiner gemeentehuis met
onderwijzerswoning en achterliggend schoollokaal voor 116 leerlingen .
4
Westfries Archief, archief van de gemeente Zwaag, inv.nr. 1278. Op 9 juli
1927 vo nd de aanbesteding van de renovatie van de schoo l plaats. Het timmeren metselwerk werd voor f 4510,- gegund aan de plaatselijke aannemer Arend
Leeuw, het schilderwerk voor f 1000,- aan de schilder A. Koedooder.

dwarsarmen van het T-volume worden geflankeerd door nevenvolumes van
één bo uwl aag met plat dak: aan de voorzijde voormalige portalen van de
schoo l en links tevens van de onderwijzerswoning, aan de a~hterzijde
naderh and (vóór 1927) aangebouwde portalen met wc's. De zadeldaken zijn
gedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen (op het schilddak is de
oo rspronkelijke pandekkin g vervangen door gesmoorde OVH-pannen). De
buitengevel s zijn opgetrokken in rode handvormsteen waalformaat in
krui sverband met uitzondering van de genoemde lage aanbouwen aan de
ac hterz ijde die uitgevoerd z ijn in bruine genuanceerde machinale waal steen in
krui sve rband (het voegwerk is platvol vernieuwd). Het hoge volume heeft een
gep le isterde plint met geprofileerde bovenrand, het T-vonnige volume een
gemetse lde plint (metselwerk al s genoemd). De voor- en zijgevels va n het
hoge volume worden horizontaal geleed door gepleisterde cordonlij sten ter
hoogte van de lekdorpel s van de vensters en ter hoogte van de
ve rdi ep ingsv loer, en bovenaan beëindigd door een hoofdgestel opgebouwd uit
een onge lede architraaf, een gepleisterd fries met verdiepte panelen , en een
houten kroo nlij st; in het fries van de rechterzijgevel ontbreken verdiepte
panelen. Tu ssen de twee cordonlijsten op de verdieping strekt zich een vlak
ge pleisterd fries uit. De vanaf de weg niet zichtbare achtergevel is sober
geho uden met bovenaan een bakgoot op getrapte gootklossen. De eerste
ve rd iep ing wordt op de hoeken verfraaid door gepleisterde overhoekse
pi la ·ters te r plaatse waarvan het hoofdgestel en de twee cordon lij sten met het
lu se nli ggend fries verkropt zijn ; de rechterzijgevel heeft echter rechts geen
ove rhoekse , maar een "gewone" pilaster. Blijkens een oude foto werden de
ve rh oekse pilasters van de voorgevel bekroond door eveneens overhoekse
pij lertjes met piramidevormige bovenzijde. De (voormalige schuif) vensters in
het hoge volume hebben zesruits onderramen, kwartronde bovenhoeken en een
gepleisterde omlij sting die deze afgeronde vorm vo lgt. De vensteromlij stingen
va n de voo rgevel worden middenboven verfraaid door een opliggend
stu co rnament .
De voo rgeve l kent een symmetri sche opzet met een smalle gepl eisterde
111 iddentravee voorzien van een zadeldakje , en ter weerszijden op beide
bouwlagen een ve nster al s genoemd . De middentravee wordt geflankeerd door
pi las ters: beneden vlakke met bladkapiteel, boven overhoekse als genoemd. In
de mi ddentravee bevindt zich op beide bouwlagen een dubbele deur onder een
geprofi leerd kalf en een bove nlicht met afgeronde bovenhoeken: beneden een
via een hard stenen stoep van vier treden bereikbare (vernieuwde) deur tussen
vlakke pilasters met bladkapiteel , boven een door overhoekse pilasters als
genoemd gefl ankeerde glasdeur met in beide vleugels een drieruits raam.
Laatstgenoemde deur heeft een omlijsting als rond de vensters en opent naar
een ba lko n (oorspronkelijk een op voluutcon so les met blad werk ru stend
ho uten exemplaar met dito sierhek). Boven de middentravee is de kroonlij st
gekeperd en bekroond verfraaid door siersmeedwerk met krulmotieven. Het

fries van de middentravee heeft in plaats van een verdiept paneel een omlij st
middenvlak (met gekeperde bovenrand) waarin in reliëf het voorma lige
gemeentewapen van Zwaag: een ooievaar met een paling in zijn bek.
De linkerzijgevel van het hoge volume telt vijf vensterassen met op be ide
bouwlagen vensters van het genoemde type. Hetzelfde geldt voor de
rechterzijgevel , maar hier is de tweede vensteras van rechts blind evenal s het
parterrevenster in de rechter vensteras.
De deels tegen de zijgevel s van het hoge volume aansluitende portalen hebben
in de zuidgevel een (vernieuwde) deur met tweeruits bovenlicht. De zuidgeve l
van het linker portaal is uitgevoerd als tuitgevel. In de westgevel van deze
uitbouw bevindt zich een liggend bovenlicht.
De gevel s van het T-vormige volume, de voormalige school , zijn voorzien
van schootankers en worden horizontaal geleed door enkele uitkragende
metsellagen (ter plaatse van de houten bakgoten bevonden zich tot 1927
gietij zeren dakgoten). De drie kopgevel s van het T-vormig volume zijn
uitgevoerd als tuitgevel met getrapt uitkragende schouders. In all e drie
kopgevels bevindt zich een groot samengesteld venster, die in de noord- en
oostgevel met gebogen bovendorpel (in de noordelijke geve l hebben de
onde1Tamen plaats gemaakt voor deuren ; de westelijke kopgevel wa s
oorspronkelijk vermoedelijk blind). De twee noordgevel s van de dwarsarmen
van het T-volume waren gezien de aanwezige dichtzettin gen beide voorz ien
van twee vensters (thans bevindt zich in de noordgevel van de oostelijke
dwarsarm een liggend bovenlicht waarin twee tweeruits ramen gesch e iden
door een middenstijl). Van de aan sluitende laagbouwen is de oostelijke nog
voorzien van drie wc-raampjes op het Noorden en een (vernieuwde) dubbel e
deur met vierruits bovenlicht op het Oosten . Bij de westelijk e laagbo uw
linksachter geven dichtzettingen in de noordgevel de plaats aan van drie
verdwenen wc-raampjes (en bevindt zich in de westgevel een tweeruits
liggend bovenlicht). De dichtzettingen in de oostelijke langsgevel van het Tvolume markeren de plaats waar zich blijkens de ontwerptekening vier
zesruits vensters bevonden (onder de twee linker dichtzettingen bevinden zich
nu twee kun ststofvensters); de westelijke langsgevel is altijd blind geweest.
In het verbouwde interieur herinnert de vermoedelijk uit het interbellum
daterende gemeentekluis met Lips-deur op de begane grond (rechtsachter in
het hoge bouwvolume) nog aan de vroegere functie als raadhui s. Mogelijk
gaan achter de verlaagde plafonds op de parterre en de eerste verdieping nog
originele stucplafonds schuil (het plafond van de aan de voorgevel grenzende
en thans in twee vertrekken gesplitste vroegere raadzaal op de eerste
verdieping is vernieuwd). De voormalige lagere school heeft een lage, deel s
met brede delen bevloerde zolder en een met brede delen beschoten
gordingenkap ; de ruime zolder van het hoge volume is voorzi en van een

ge pl e isterde borstwering en een beschoten gordingenkap (gezien de sma lle
de len is het dakschot vernieuwd).
Waardering
Het pand Dorpsstraat 131-133 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistori sche waarde a ls uitwendig grotendeels gaaf bewaard gebleven
voo rmalig raadhui s van Zwaag met onderwijzerswoning en lagere school
daterend uit het derde kwart van de 19cte eeuw. Tevens heeft het pand
hi stori sch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het
clo rpslint van Zwaag.

DORPSSTRAAT 132

datum foto: 28-06-2004

Inleiding

Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis dat met de huurpanden
nrs. 134 en 136 een beeldbepalende groep vormt van drie vergelijkbare
won in ge n: alle drie vrijstaand en met een mansardedak haaks op de weg.
Dorpsstraat 132 is rond 1903 gebouwd voor Trijntje Edel, weduwe van Jan
aa l Dzn. Voor die tijd bevond zich ter plaatse van Dorpsstraat 132, 134 en
136 een boomgaard eigendom van Jan Willemszoon Bakker te Westerblokker.
rnstreeks 1903 verkocht Bakker een deel van de boomgaard en zijn
naastge legen hui s (thans nr. 138) aan timmerman Arien Comelisz. Pijper. Op
twee van de boomgaard afgescheiden kavels werden toen Dorpsstraat 132 en
134 gebouwd, vermoedelijk door Pijper zelf. Zeven jaar later zou hij ook
Dorpsstraat 136 bouwen. Na het overlijden van Trijntje Edel kwam
Dorpsstraat 132 in handen van haar zoon Cornelis Janszoon Saai , landbouwer.
Deze li et het huis in 1928 verbouwen door de plaatse lijke timmermanmetse laar Arend Leeuw (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nr.

1104, inv.nr.1995 , artikelen 637, 729 en 730, inv.nr. 1998 , artikel 1177). Uit
de door Leeuw gesigneerde bouwtekening valt niet exact de omvan g van de
verbouwing op te maken. In ieder geval kreeg het bestaande hui s een ni euwe
voorgevel. Na het overlijden van Cornelis Saai werd zijn zoon Jan ,
tuinbouwer, eigenaar. Deze verkocht het huis in de jaren vijftig aan Sim on
Pronk, commissionair en vader van de huidige eigenaar. Ida Laan , de vrouw
van Simon Pronk, gafhet huis zijn naam: "' t is altijd wat". Onder de huidi ge
eigenaar is het huis naar achteren verlengd.
N.B. De latere aanbouw aan de achterzijde en de twee dakkapellen maken
geen dee l uit van de bescherming.
Omschrijving
Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een mansardedak met de nok haaks op de weg. Het dak is
gedekt met rode tuiles du Nord. De zijgevels zijn opgetrokken in rode
machin ale waalsteen in halfsteens verband en voorzien van muurankers op
halve hoogte. De voorgevel is gemetseld in geelrood genuanceerde machin ale
waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg. Daarnaast is in de voorgeve l
contrasterende rozerode baksteen toegepast voor de lekdorpel s onder de
parterrevensters.
De voorgevel heeft links een driezijdige erker met uitkragend plat dak waarin
gekoppelde ramen met glas-in-loodbovenlichten: in de voorzijde een breed
raam en in de schuine zijden ter weerszijden een smaller raam. Rechts in de
voorgevel bevindt zich een door smalle glas-in-loodzijlichten geflankeerde
paneeldeur onder een houten luifel. Laatstgenoemde rust op twee getrapte
klossen en is afgehangen aan twee ijzeren stangen. De deur is voorzien van
één paneel met een gewelfde bovenrand. Laatstgenoemde vorm keert terug in
de eveneens gewelfde bovenrand van het draairaampje in de deur dat beglaasd
is met face tgeslepen glas. Ter hoogte van de verdieping heeft de voorgevel een
breed venster waarin twee stolpramen. Onder dit venster bevindt zich een op
klossen rustende bloembak. De voorgevel wordt bekroond door een gepunte
makelaar waarvan de doorhangende onderste helft door een horizontale plank
verbonden is met de windveren .
Beide zijgevels zijn voorzien van een op geprofileerde gootklossen rustende
bakgoot. In de rechterzij gevel bevindt zich rechts een door een middenstijl
gedeeld venster en links hiervan een valraampje. De linkerzijgevel heeft links
twee liggende bovenlichten.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 132 is met de naastgelegen panden 134 en 136 van
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als
beeldbepalende groep van drie karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard
gebleven woonhuizen uit het begin van de 20Sle eeuw. Tevens hebben de drie
panden historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepal end groep
vooroorlogse woningen aan het dorpslint van Zwaag.

DORPSSTRAAT 134

datum foto : 28-06-2004

Inleiding

Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis dat met de huurpanden
nrs. 132 en 136 een beeldbepalende groep vormt van drie vergelijkbare
wo nin gen: alle drie vrijstaand en met een mansardedak haaks op de weg.
orpsstraat 134 is rond 1903 gebouwd voor Nantje Helder, weduwe van
errit Zijp , boerin. Voor die tijd bevond zich ter plaatse van Dorpsstraat 132,
134 en 136 een boomgaard eigendom van Jan Willemszoon Bakker te
Westerblokker. Omstreeks 1903 verkocht Bakker een deel van de boomgaard
en zijn naastgelegen huis (thans nr.138) aan timmerman Arien Comelisz.
Pijper. Op twee van de boomgaard afgescheiden kavels werden toen
Do rpsstraat 132 en 134 gebouwd, vermoedelijk door Pijper zelf. Zeven jaar
later zo u hij ook Dorpsstraat 136 bouwen. Omstreeks 1923 verkocht Nantje
He lder Dorpsstraat 134 aan Jan Idema. Na hem kwam het huis rond 1940 in

handen van Paulus van Ommers uit Onderdijk (Westfries Archi ef, archi ef
gemeente Zwaag, inv.nr. 1995, artikelen 637, 730 en 731 , inv.nr. 1997, artik e l
1080, en inv.nr 1998, artikel 1374).
N .B. De latere aanbouwen met plat dak tegen de rechterzij- en achtergevel
maken evenals de dakkapel (met deur) boven de rechterzijgevel geen deel ui t
van de bescherming.
Omschrijving
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwl aag
onder een mansardedak met de nok haaks op de weg. Het dak is gedekt met
zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Op het bovenste oostelijke dakv lak
staat rechts van het midden een vierkante schoorsteen van rode machin ale
waalsteen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in
halfsteens verband met snijvoeg en voorzien van muurankers op halve
parterre- en verdiepingshoogte. De voorgevel wordt verlevendigd door banden
van beige grindhoudende kunststeen ter hoogte van de boven- en onderdorpe ls
van de vensters. Dito kunststeen is toegepast in het midden en bij de aanzetten
van de segmentbogen boven de kozijnen van de voorgevel. ln de
boogvullingen zijn ter verfraaiing kruismotieven van gele bakstee n
aangebracht.
De voorgevel heeft op de begane grond zowel in het midden als links daarvan
een T-venster. Rechts bevindt zich een (vernieuwde) paneeldeur met
bovenlicht, en middenboven in de gevel een ven ster waarin twee onderram en
en een bovenlicht. De voorgevel wordt bekroond door een gepunte makel aar
waarvan de doorhangende onderste helft verbonden is met de windveren door
een horizontale plank waarop gegolfde siermotieven.
Beide zijgevels zijn voorzien van een op geprofileerde gootklampen rustende
bakgoot. De rechterzijgevel is blind (de vroeger vermoedelijk eveneen s blinde
linkerzijgevel heeft thans rechts een enkelruits venster en in het midden ee n
boven licht met middenstij 1).
Waardering
Het pand Dorpsstraat 134 is met de naastgelegen panden 132 en 136 van
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als
beeldbepalende groep van drie karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard
gebleven woonhuizen uit het begin van de 20' 1e eeuw. Tevens hebben de drie
panden historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend groep
vooroorlogse woningen aan het dorps lint van Zwaag.

DORPSSTRAAT 136

datum foto: 28 -06-2004

Inleiding
Aa n de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis dat met de buurpanden
11rs. 132 en 134 een beeldbepalende groep vormt van drie vergelijkbare
wo nin ge n: alle drie vrijstaand en met een mansardedak haaks op de weg.
rpsstraat 136 is omstreeks 1910 (in het kadastrale dienstjaar 1911) gebouwd
d or timmerman Arien Comeliszoon Pijper op het zijerf van zijn huis dat
sto nd op de plaats van het huidige Dorpsstraat 138. Een jaar later verkocht hij
de ni euwe woning aan Johannes Arieszoon Dekker, tuinier, die het weer
do rverkocht aan de kastelein en latere tuinder Arien Winkel. Laatstgenoemde
zo u tot omstreeks 1936 eigenaar blijven (Westfries Archief, archief gemeente
Zwaag, inv.nr. 1995, artikelen 521 en 731 , inv.nr. 1996, artikel 859).

N.B. De vergrote schuur rechts op het achtererf maakt geen dee l uit va n de
bescherming.
Omschrijving
Het pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een hoogte va n één
bouw laag onder een driezijdig mansardedak met de nok haaks op de weg. Aan
de ac hterzijde bevindt zich een uitgebouwde serre met lessenaardak (waarop
than s golfplaat) waarnaast rechtsachter een (vernieuwde) entree annex douch een to iletruimte met plat dak. Het man sardedak is gedekt met gesmoord e
krui spann en. Op het bovenste westelijke dakvlak staat rechts va n het m idden
een vierkante schoorsteen van rode machin ale waalsteen . Bovenaan het
serredak bevindt zich een brede dakkapel met vier gekoppelde ramen en ee n
lessenaardak in het verlengde van het boven ste dakvlak van het man sard edak.
De voor- en zij geve ls zijn boven een in krui sverband gemetseld trasraam van
rode machin ale waalklinkers opgetrokken in rode machin ale waa lsteen in
halfsteens verband met snijvoeg (de achtergevel is verni euwd). De voorgeve l
wordt verlevendi gd door vier banden van lichtgrijze grindh oudende kun ststeen
en door om en om dito kunststeen en rode baksteen rond het rondve nstertje in
de top en in de segmentbogen boven de porti ek en het verdiepingvenster . De
boogvulling van laatstgenoemde bestaat uit kleurig plei sterwerk (imi tati e
siermetselwerk). In de zijgevel s bevinden zich muurankers op halve hoogte, in
de voorgevel ter weerszijden van het verdi epingvenster.
De voo rgevel heeft rechts een ondiepe porti ek en link s een driezijdige erker
met in de voorzijde een schuifvenster en in de schuine zijden ter weerszijden
een smal schuifvenster. De bovenlichten van de drie erkervensters zijn
beglaasd met (kathedraal)glas-in-lood (rechthoekj es in verschi llende grootte
en kleur: gee l, wit, rood, oudroze en lichtpaars). De erker heeft bovenaan een
kroo nlijst en een zinkgedekt driezijdig lessenaardak. De zijm uren van de
portiek rechts zijn betegeld met witte tegel s waarvan de afgeschuinde hoeken
opgevuld zijn met blauwe vierkante tegeltj es. Boven de (moderne) voordeur
een bovenlicht waarin glas-in-lood als genoemd. In het midden van de
verdieping bevindt zich een dri edelig venster waarin een naar binnen draai end
middenraam met vast bovenlicht tussen smalle en lagere vaste zijram en met
bovenlicht. In de top een rond vlieringraampje. De voorgevel wordt bekroond
door een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft
verbonden is met de windveren door flauw hellende planken waarop gegolfde
sierrnotieven.
ln de rechterzij gevel bevinden zich rechts twee (gewij zigde) vensters. De
linkerzijgevel is blind.
De achtergevel heeft links een (vernieuwde) deur waarnaast een wc-raampje.
Rechts bevonden zich vermoedelijk open slaande tuindeuren (thans een groot
driedelig venster met bovenlichten).

Het interieur kent nog de oorspronkelijke indeling met links drie kamers en
suite (voorkamer, achterkamer en serre), rechts van de achterkamer een
(gemoderni seerde) keuken en rechts van de voorkamer een gang. De drie
kamers en suite worden van elkaar gescheiden door dubbele schuifdeuren,
waarvan de achterste beglaasd zijn met blank glas-in-lood en die van de
voorkamer met geel glas-in-lood. Links van de (thans in de schuur
opges lagen) schuifdeuren van de voorkamer bevindt zich een gewijzigde
hoekkast, rechts een hoekschouw van beige marmer met accenten in zwart
marm er. De voorkamer is vanuit de gang bereikbaar via een in een " nissie"
geplaatste (vernieuwde) deur die aan de kamerzijde geflankeerd wordt door
legkas ten met spiegelbeklampte deur. De vloeren, ook die op de verdieping,
z ij n uitgevoerd in brede delen {de oorspronkelijke plafondafwerking op de
begane grond wordt door boardplaten aan het oog onttrokken). De keuken is
va nuit de achterkamer toegankelijk via een paneeldeur en vanuit de uitbouw
rec htsac hter via een paneeldeur met glaspaneel onder een bovenlicht waarin
111 usse lin eglas. De gang naast de voorkamer heeft een omgaande lijst op
lambri seri ngshoogte . Achter in de gang leidt een steektrap met bovenaan een
kwa rt naa r de zolder. Hier is aan de voorzijde een kamer afgeschoten met een
plafo nd van kraaldelen waarboven een lage vliering. Deze kamer is
t ega nke lijk vi a een spiegelbeklampte deur en heeft onder het oostelijke
da kvlak twee vaste kasten naast elkaar: links een legkast, rechts een hangkast.
c eve nee ns spiegelbeklampte kastdeuren zijn voorzien van een palmhouten
de ur knop. 1n het achterste deel van de zolder bevinden zich thans twee kamers
11aast e lkaa r, beide met een hergebruikte paneeldeur. De kap is uitgevoerd al s
' ' 11 met brede de len beschoten gordingenkap.

Wa;irdering
! let pand Dorpsstraat 136 is met de naastgelegen panden 132 en 134 van
al gemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde al s
bee ldbepa lende groep van drie karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard
geb leven woonhuizen uit het begin van de 20 51• eeuw. Tevens hebben de drie
pri nde n hi stori sch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend groep
vo roorl ogse woningen aan het dorps lint van Zwaag.

DORPSSTRAAT 143

datum foto: 28-10-2004

Inl eiding
p ruime afstand ten noorden van de Dorpsstraat gelegen kop-rompboerderij
da terend uit 1923. De terugliggende situering van de boerderij aan het einde
va n ee n c irca 70 meter lange oprijlaan wijkt af van de overige lintbebouwing
in Z waag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het bij de boerderij
Il rende land niet doorliep tot aan de Dorpsstraat. Omdat de bouwdoss iers van
Zwaag uit de periode 1907 tot 1924 vernietigd zijn (sic), is niet bekend wie de
b crderij heeft ontworpen en gebouwd. De traditionele bouwtrant wijst eerder
in de richting van een aannemer dan een architect als ontwerper. De
•cb r eders Van Diepen waren de laatsten die hier geboerd hebben.
V c or de boerderij staan twee traditionele lei lindes die deel uit maken van de
b 'S herming.

N.B.
De naderhand tegen de achtergevel aangebouwde kalkzandstenen
varkensschuur en de aangrenzende aanbouw rechtsachter (beide met
golfplaten lessenaardak) vallen buiten de bescherming.
Omschrijving
Kop-rompboerderij bestaande uit een op nagenoeg vierkant grondplan (c irca
14 m breed en 13 m diep) gebouwd bedrijfsgedeelte voorzien van een
zadeldak met achterschild, en daarvoor een smaller rechthoekig woongedeelte
(ca. 10 m breed en 6 m diep) onder een lager zadeldak. Beide daken zijn
gedekt met gesmoorde muldenpannen. Op het rechter dakvlak van de wo ning
staat rechtsboven een vierkante schoorsteen van rode machin ale waalsteen. De
buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens
verband (trasraam: kruisverband) met snijvoeg. De voorgevel wordt verfraaid
door contrasterende gele verblendsteen in de strekken boven de vensters. In de
voor- en zijgevels bevinden zich muurankers op halve hoogte. De voorgeve l
heeft bovendien muurankers ter hoogte van de verdiepingsvloer en hal verwege
de verdieping. Verder zijn bovenlangs de boven het woongedeelte uitstekende
zuidgevel van het bedrijfsgedeelte muurankers aangebracht.
De nagenoeg symmetrische voorgevel heeft zowel links als rechts op de
parterre twee schuifvensters. Ter hoogte van de bovenlichten bevindt zich
links uit het midden een rond gietijzeren ventilatieroostertje (hierachter
bevond zich vermoedelijk een bedstede). In het midden van de verdieping
heeft de voorgevel een dubbele paneeldeur waarvan beide deurhelften evenal s
de flankerende zij lichten voorzien zijn van een getoogd vierruits bovenlicht.
Boven de voorgevel heeft het zadeldak een overstek bekroond door een lange
gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft verbonden wordt
met de windveren door een hori zontale plank. Onder de laatste bevindt zich
links en rechts een opengewerkte waaiervorm waarin "ANNO" respectievelijk
" 1923" is uitgespaard.
Rechts in de rechterzijgevel van het woongedeelte bevindt zich een panee ldeur
met bovenlicht. De deur heeft bovenin een zesruits liggend raam met gebogen
onder- en bovenrand, en daaronder een draairaampje. De linkerzijgeve l van de
woning was oorspronkelijk blind (het kleine venster links is naderhand
aangebracht). Bovenaan de zijgevels van het woongedeelte bevindt zich een
bakgoot op klossen .
De zuidgevel van het bedrijfsgedee lte is rechts voorzien van een sc huifvenster.
Bovenaan de zijgevels van het bedrijfsdeel bevindt zich een mastgoot. De aan
de koestal grenzende rechterzijgevel telt zes (vernieuwde) stalvensters. De
linker helft van de aan de dars grenzende linkerzijgevel is voorzien van twee
gietijzeren toograampjes (de twee ramen en deur in de rechter gevelhelft zij n
modem).

1n het terug liggende rechter gedeelte van de achtergevel bevinden zich de
opge klam pte darsdeuren onder een bakgoot rustend op klossen. Direct links
va n de darsdeuren is een klein venster aangebracht.
1n de tuin voor de boerderij staan twee beeldbepalende lei lindes die, zoal s
va nouds gebruikelijk bij boerderijen, voor een natuurlijke zonwerin g zorgen.
Waardering

Het pand Dorpsstraat 143 met bijbehorende twee leilindes is van algemeen
be lang wegens cultuurhistori sche en architectuurhistorische waarde al s
grotendeel s gaaf bewaard gebleven kop-rompboerderij uit het eerste kwart van
de 20' 1" eeuw. Teven s heeft het pand historisch -stedenbouwkundige waarde als
bee ldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke
lintbebo uwin g van (stolp)boerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen .

DORPSSTRAAT 148

datum foto: 09-07-2004

Inleiding

p de hoek van de Dorpsstraat en de Krijterslaan gelegen stolpboerderij van
het (afgeleide) West-Friese type genaamd "Mariahoeve" . De voor- en
rechterzij gevel van deze stolp dateren uit omstreeks 1880, maar in de kern is
de boerderij mogelijk ouder. Op de kadastrale kaart van 1823 staat op deze
plek namelijk ook al het grondvlak van een West-Friese stolp getekend. De
klokgevel aan de voorzijde is niet oorspronkelijk (uit XXd): een foto uit 1952
too nt boven de voordeur een kleine dakkapel met stolpraam en voluutvormige
wangen (Westfries Archief, foto 11617). Ook had de voordeur toen een
gesneden kalf, een getoogd bovenlicht met levensboom en een gemarmerde
deuromlij sting met links- en rechtsboven een voluutconsole.

N.B. De uit XXd daterende aanbouw met zadeldak linksachter maakt geen
deel uit van de bescherming.
Omschrijving
Op nagenoeg vierkant grondplan (circa 13 x 13 m) gebouwde West-Friese
stolp voorzien van een tentdak gedekt met zwarte geglazuurde platte Friese
pannen (aan de voorzijde in XXd vervangen door OVH-pannen). Op het
rechter dakvlak staat middenboven een schoorsteen van rode baksteen met ee n
achthoekige doorsnede boven een vierkante basis (vermoedelijk was de
schoorsteen oorspronkelijk hoger: het ronde bovenste deel ontbreekt). De
voor- en rechterzijgevel zijn opgetrokken in bruinrode machin ale waalsteen in
kruisverband respectievelijk halfsteens verband en voorzien van snij voegen en
rijk vormgegeven muurankers op halve hoogte (de linkerzijgeve l is in XXB
vernieuwd in rode machinale waalsteen in halfsteens verband). Bovenaan de
voor- en zijgevels een op klossen rustende bakgoot.
In het terugli ggende linker deel van de voorgevel bevinden zich de
(gewijzigde) opgeklampte darsdeuren waarboven een serie van vier liggende
bovenlichten en een schot van brede staande delen. Rechts van de darsdeuren
kent de voorgevel een symmetrische opzet met centraal een panee ldeur en ter
weerszijden een paar zesruits schuifvensters met getoogde bovendorpel. Het
bovenste gietijzeren deurrooster is uit de oude voordeur afkomstig en toont
een paard .
De rechterzijgevel telt vier paarsgewij s aangebrachte ven sters als in de
voorgevel: links twee en links van het midden ook twee. Rechts van het
midden bevindt zich een valraampje en een paneeldeur waarin naast elkaar
twee ramen met gietijzeren deurrooster en waarboven een bovenlicht met
gietij zeren levensboom en getoogde bovendorpel (het gietijzeren rond venster
rechts in de gevel is in XXd aangebracht; de deur en vensters in de
linkerzijgevel zijn niet oorspronkelijk).

Het erf wordt vanouds begrensd door een ijzeren boogjeshek dat deel uit
maakt van de bescherming. Hetzelfde geldt voor de vier traditi onele leilinden
in de voortuin.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 148 met bijbehorend hek en leilinden is van
algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als
merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een West-Friese sto lp
daterend uit de tweede helft van de l 9de eeuw. Tevens heeft de sto lp
historisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het
dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van
stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 185

datum foto: 09-07-2004

Inl eiding
A, n de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis daterend uit het
adastrale dienstjaar 1896, dus uit circa 1895. Het vrijstaande pand,
typ logisch een rentenierswoning, is gebouwd in opdracht van Pieter
chipper, " landman en landeigenaar" (Westfries Archief, archief gemeente
Zwaag, inv.nr. 1993, artikel 161). Omdat hij in Zwaag naast 58 hectare land
meerdere hui zen bezat, is niet duidelijk of Schipper zelf in het nieuwe huis
1in g wo nen.
Om schrijving
l lel pand heeft een rechthoekig grondplan en een hoogte van één bouwlaag

nde r een schilddak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met
1.wa rte geglazuurde platte Friese pannen. Op het linkerzijschild staat

middenboven een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. De
voorgevel is opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband met
snijvoeg en voorzien van een plint; de enigszins lagere zijgevels zijn
gemetseld in dito baksteen in halfsteens verband met snijvoeg. In de zijgevels
bevinden zich op halve hoogte rijk vormgegeven muurankers . Bovenaan de
voor- en zijgevels een (vernieuwde) bakgoot rustend op geprofileerde
gootklosjes. De kozijnen in de voor- en zijgevels worden ontlast door
segmentbogen van afwisselend grijze kunststeen en terugliggende gele
verblendsteen. De bovendorpels van de kozijnen hebben een getoogde
bovenrand en een afgeschuinde onderrand met uitgespaard middenmotief
(identieke bovendorpels komen onder meer voor bij Dorpsstraat 210).
De voorgevel kent een klassieke symmetrische opzet met hoeklisenen , links en
rechts twee T-vensters en in het midden de entree die benadrukt wordt door
een risaliet en een gemetselde dakkapel erboven. De voordeur is uitgevoerd al s
een paneeldeur waarin naast elkaar twee ramen voorzien van een gietijzeren
deurrooster met krulmotieven. Boven de deur een geprofileerd kalf en een
bovenlicht. De dakkapel is voorzien van een flauwhellend zadeldak met
overstek en van een kleine dubbele paneeldeur met in elke deurhelft een dicht
onderpaneel waarboven een staand raam.
De rechterzijgevel heeft rechts een staand venster (vermoedelijk een schuif- of
T-venster; door begroeiing is dit vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar).
In de linkerzijgevel bevindt zich links van het midden een deur waarin een
raam en waarboven een geprofileerd kalf en een bovenlicht (links van de deur
een gewijzigd venster waarboven en - onder een dichtzetting de vorm van het
vroegere venster aangeeft).
Waardering
Het pand Dorpsstraat 185 is van algemeen belang wegen s architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven
rentenierswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Tevens heeft het pand
histori sch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het
dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van
stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 186

datum foto: 09-07-2004

Inleiding

p de hoek van de Dorpsstraat en de Beatrixstraat gelegen voormalige
tuinderswoni ng daterend uit omstreeks 1880. Het vrijstaande woonhui s is naar
ve rlu idt gebouwd in opdracht van tuinder Siemen Rood. De voor- en
rec hterzij gevel zijn in XXc opnieuw opgemetseld met behoud van de
orspronkelijke indeling en hergebruik van de kozijnen van de voorgevel.
N. B. De tegen de achtergeve l aangebouwde en in XXd verbouwde voormalige
tuindersschu ur met mansardedak maakt evenals de dakkapel op het
ac hterschild geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwl aag
onder een schilddak met de nok nagenoeg evenwijdig aan de weg. Het dak is
gedekt met gesmoorde Hollandse pannen . Op het linkerzij schild staat li nk s
van het midden een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. De
linkerzijgevel is gemetseld in rode machinale waalsteen in halfs teens verband
met snij voeg en voorzien van twee muurankers op halve gevelh oogte; de vooren linkerzij gevel zijn opgetrokken in gele (trasraam: rode) machin ale
vechtsteen in halfs teens verband met verdi epte voeg (de dakgoten zijn
vernieuwd: voor en rechts een kun ststof bakgoot op houten klosj es, 1inks een
op geprofileerde kl ampen rustende mastgoot van asbestcem ent).
De voorgevel is enigszins hoger opgetrokken dan de zij geve ls en kent ee n
symmetrische indeling met in het midden de voordeur onder een geprofil eerd
kalf en bovenlicht, en ter weerszijden een paar schui fve nsters. All e vij f
kozijn en zijn verfraaid met kwartronde bovenhoeken. De voordeur is
uitgevoerd als een paneeldeur waarin naast elkaar twee ra men met gietij zeren
deurrooster. Midden boven de voorgevel staat een houten dakkapel waarin een
schui fvenster met eveneens kwartronde bovenhoeken. De dakkapel heeft een
fl auwhell end zadeldak met pandekking als genoemd en een overstek
waarl angs win dveren met onderlangs een opengewerkte sierran d. De
windveren komen samen in een bescheiden makelaar. In de voorzij de van de
dakkapel zijn schijnvoegen aangebracht (imitatie natuursteenbl okken).
In de linkerzij geve l bevindt zich rechts een kl ein venster met bovenli cht (va n
na de bouwtijd). De rechterzij gevel heeft links een dito ven ster en rechts een
1iggend venster (rechts in de achtergevel een modem samengeste ld venster).
Waardering
Het pand Dorpsstraat 186 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendee ls gaaf bewaard gebl even
tuinderswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tevens heeft het pand
hi storisch-stedenbouwkundi ge waarde als beeldbepalend onderdee l van het
dorpslint van Zwaag met zijn karakteri stieke lintbebouw ing van
sto lpboerderij en en vrij staande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 197

datum foto: 19-07-2004

Inleiding

p een ruim erf aan de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpboerderij
van het Noord-Hollandse type daterend uit 1893. De stolp is gebouwd in
opdracht van Neeltje Koom (geb. Zwaag 1841 ), zonder beroep en gehuwd met
Jan Sm it Ariszoon (Wijdenes 1840 - Zwaag 1913), landman. Niet duidelijk is
of het echtpaar zelf in de boerderij ging wonen of dat Neeltje de stolp liet
bo uwen voor haar oudste zoon Jan Smit (geb. Zwaag 1866), landman, die in
april 189 1 getrouwd was met Aaltje Molenaar. Hun anderhalf jaar oude
dochtertje Neeltje Smit mocht op 8 juni 1893 de eerste steen leggen van de
stolpboerderij. Neeltje Koorn was overigens niet alleen eigenaresse van de
boerderij , maar ook van het bijbehorende land, dat zij geërfd had van haar
moeder Geertje Spaander, weduwe van Jan Arien szoon Koom en
" veehouderesse" (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 1993,

artikel 174, en inv.nr. 1994, artikel 283). Linksachter heeft de stolp een staart
en een aangebouwde schuur (links op de foto) die vermoedelijk dateert uit
dezelfde tijd en deel uit maakt van de bescherming. De voorgevel is in XXb
vernieuwd in een door de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant. De
achter de linkerzijgevel gesitueerde voormalige koestal heeft tot 1987 al s
zodanig dienst gedaan.
N.B. De latere aanbouwen tegen de boerderij en tegen de schuur maken geen
deel uit van de bescherming.
Omschrijving
Op nagenoeg rechthoekig grondplan gebouwde Noord-H ollandse stolp onder
een rietgedekt schilddak met de nok evenwijdig aan de weg. Linksachter
bevindt zich een uitgebouwde koestal, de staart (oorspronkelijk vermoedelijk
met zadeldak, thans met schi lddak waarop rode Hollandse pannen) . Zowel het
voorschild als het linkerzijschild heeft een klokvormige spiegel en pannenrand
van zwarte geglazuurde Hollandse pannen (in de spiege l van het voorschild
een dakkapel met vier gekoppelde ramen en plat dak). Het rechterzij schild en
het achterschi ld zijn voorzien van een pannenrand van zwarte geglazuurde
respectievelijk rode Hollandse pannen. Bovenin het voorschild staat een
schoorsteen van rode machinale waalsteen met een vierkante basis, een
achthoekig tussenlid en een ronde top. De voorgevel is in XXb vernieuwd in
rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snij voeg. De
rechterzijgevel heeft een gepleisterde plint van hergebruikte gel e en rode
handvormsteen en is daarboven opgetrokken in rode machinale waal steen in
halfsteens verband en voorzien van op drie hoogtes aangebrachte muurankers.
Het muurwerk van de achtergevel is ter weerszijden van de darsdeuren en
rechts van de deur in de staart nog oorspronkelijk: rode machinale waal steen
in halfsteens verband boven een gepleisterde plint (voor het overi ge is de
staartgevel evenals de linkerzijgevel in XXc of XXd vernieuwd in rode
machinale waalsteen in halfsteens verband met platvolle voeg) .
De voorgevel telt vijf schuifvensters met glas-in-loodbovenlicht: rechts twee,
in het midden twee, en links een. Rechts van laatstgenoemd ven ster bevindt
zich de voordeur onder een dito bovenlicht. De voordeur is uitgevoerd als een
paneeldeur met bovenin een liggend raam en daaronder links een draairaampje
en drie paneeltjes. Boven de kozijnen in de voorgevel bevindt zich verticaal
metselwerk. De voorgevel wordt bovenaan beëindigd door een bakgoot op
geprofileerde klossen.
De linker helft van de rechterzij gevel is blind. In de rechter helft bevinden zich
drie kleine en door gele baksteen omgeven halfronde vensters en rechts een
opgeklampte (zogenaamde paarden)deur met klinkstel onder een geprofileerd
kalf en drieruits bovenlicht. De buitenste twee halfronde vensters zijn nog
voorzien van een gietijzeren raampje met vorktracering. Bovenaan de

rec hterzijgevel bevond zich in 1995 een (vernieuwde) mastgoot rustend op
ge profileerde gootklampen (thans een kunststof bakgoot; de vensters en goot
va n de linkerzijgevel zijn niet oorspronkelijk).
1n het terugliggende linker gedeelte van de achtergevel bevinden zich de
opgeklampte darsdeuren. Het middengedeelte van de achtergevel wordt door
ee n latere aanbouw (niet beschermd) aan het oog onttrokken. De kopse
·taartgevel heeft rechts van het midden een deurkozijn met bovenlicht en ter
weerszijden een schootanker (links in de staartgevel een drieruits stalvenster
va n schokbeton ; de deur is gewijzigd).
Het interi eur is nog gedeeltelijk oorspronkelijk en onder meer voorzien van
ee n vierkant met links een ruim overstek. Rechtsachter bevindt zich de dars
(v loer vernieuwd) en daarnaast middenachter een onderkelderde opkamer met
een vloer van zeer brede delen. De achter de linkerzijgevel gelegen
v rrn a li ge koestal (in XXd verbouwd tot onder meer biljartkamer) was
a hteraan dubbelrijïg. De huidige eigenaar heeft de uit de oude voorgevel
, fkom sti ge eerste steen hier in een tussenmuur weer een zichtbare plaats
geg ve n. Het opschrift van deze steen luidt: "DE EERSTE STEEN GELEGD/
DOO R/ N. SMIT Jd/ OUD 1Y2 JAAR/ 8 JUNI 1893". Met "N. Smit Jd" wordt
bedoe ld Neeltje Smit Jansdochter (zie boven).
De aa ngebouwde schuur linksachter heeft een rechthoekige plattegrond en een
zade ld ak met de nok evenwijdig aan de weg. Het dak is gedekt met rode
H l landse pannen. Op het voorste gedeelte van de nok staat een vierkante
choorsteen van rode machinale waalsteen met bovenin ter verfraaiing gele
ve rbl endsteen . De oostgevel van de schuur is ter hoogte van de begane grond
ge metse ld in gele handvormsteen waalformaat in halfsteens verband, en heeft
daa rboven een driehoekig voorschot van staande delen waarlangs rechte
windveren. In deze gevel bevindt zich een opgeklampte dubbele deur en ter
weerszijden een klein vierruits venster.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 197 met bijbehorende schuur is van algemeen
be lang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf
bewaard gebleven Noord-Hollandse stolp uit het vierde kwart van de l 9 de
eeuw met een jongere voorgevel (XXb) in een door de Amsterdamse School
beïnvloede bouwtrant. Tevens heeft de stolp historisch-stedenbouwkundige
waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn
karakteri stieke
lintbebouwing
van
stolpboerderijen
en
vrijstaande
(tuin cl ers )woningen.

DORPSSTRAAT 210-212

datum foto: 24-06-2002

Inleiding

Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpboerderij van het (afgeleide)
West-Friese type. In zijn huidige verschijningsvorm dateert deze forse
stolpboerderij uit omstreeks 1900, maar mogelijk is het vierkant ouder. Op de
kadastrale kaart van 1823 staat immers op deze plaats ook al het grondvlak
van een stolpboerderij getekend.
N.B. De aanbouw met plat dak tegen de linkerzijgevel, de golfplaten
dakbedekking, de dakkapel op het rechterzijschild, en de achterliggende
stolpschuur maken geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving
Op nagenoeg vierkant grondplan (circa 17 m breed en 16 m diep) gebouwde
West-Friese stolp onder een schilddak met een korte nok evenwijdig aan de
weg (in 1973 is het rieten dak vervangen door golfplaten). Boven de lage
achtergevel, de voormalige stalgevel, bevindt zich een aangekapt
lessenaardak. Op het schilddak staan twee vierkante schoorstenen van rode
baksteen : halverwege links op het voorschild en bovenin het rechterzijschild.
De voorgevel is opgetrokken in bruinrode machinale waalsteen in
kruisverband en voorzien van snijvoegen; de rechterzijgevel heeft eveneens
gesneden voegen en is gemetseld in dito baksteen in halfsteens verband . Beide
gevels worden bovenaan beëindigd door een klassiek hoofdgestel. De
linkerzijgevel en het smalle muurdeel links van de darsdeuren zijn in XXb
vernieuwd in rode handgevormde waalsteen in Noords verband met verdiepte
voeg.
In het terugliggende linker gedeelte van de voorgevel bevinden zich de
(verlaagde) opgeklampte darsdeuren (waarboven thans een serie van vier
bovenlichten). Rechts hiervan heeft de voorgevel een klassieke symmetri sche
indeling met hoekpilasters, een middenrisaliet waarin een paneeldeur uit XXb
met rechtsboven drie raampjes boven elkaar, en ter weerszijden van de
middenrisaliet een paar schuifvensters. De bovendorpels van de schuifven sters
hebben een getoogde bovenrand en een afgeschuinde onderrand met
uitgespaard middenmotief (identieke bovendorpels komen onder meer voor bij
Dorpsstraat 185). Het hoofdgestel bovenaan de voorgevel zet zich links om de
hoek voort. In dit muurgedeelte bevindt zich een klein venster van na de
bouwtijd waarin twee openslaande ramen.
De rechterzijgevel telt vier vensters: links een schuifvenster, in het midden
twee schuifvensters, en rechts een venster met bovenlicht (links van
laatstgenoemde is in XXc een voordeur met zijlicht aangebracht). In de rechter
helft van de linkerzijgevel bevinden zich twee tweeruits bovenlichten.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 210-212 is van algemeen belang wegens
architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf
bewaard gebleven West-Friese stolp die in zijn huidige verschijningsvorm
dateert uit het laatste kwart van de 19de of het begin van de 20' 1e eeuw. Tevens
heeft de stolp met zijn imposante hoofdvorm en prominente ligging vlak aan
de weg historisch-stedenbouwkundige waarde als een zeer beeldbepalend
onderdeel van het dorpslint van Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing
van stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 219

datum foto: 10-09-2004

Inleid ing

Op een ruim erf aan de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen koprornpboerderij daterend uit 1932. De boerderij is gebouwd in opdracht van
veehouder A .I . Laan en verving vermoedelijk een stolpboerderij. De
kadastrale kaart van 1912 toont op deze plaats immers het grondvlak van een
West-Friese stolp met staart (rechts). Op 2 december 1931 verzocht
burge meester Wiering van Zwaag aan de plaatselijke timmerman J. Hui sman
om het ingediende bestek en de tekeningen voor de nieuwe boerderij te toetsen
aan de bouw- en woningverordening (Westfries Archief, archief gemeente
Zwaag, voorl. inv.nr. 1211). Vier dagen later adviseerde Huisman positief.
Wi e de boerderij heeft ontworpen is vooralsnog onbekend, omdat in het
b uwdossier een bestek en vergunningaanvraag ontbreken en de
ontwerptekening (een blauwdruk) niet gesigneerd is. De architectuur is voor

1932 tamelijk ouderwets en wijst eerder op een timmerman-aannemer dan ee n
architect. Blijkens de ontwerptekening bood de aan de rechterzijgevel
grenzende lange regel plaats aan 10 koeien. Aansluitend was middenachter,
tussen de lange regel en de linksachter gel egen dars, een tweerijïge koestal
voor 12 koeien. Rechts op het voorerf staat een karakteristiek voormali g
damhek dat deel uit maakt van de bescherming.
Omschrijving
Kop-rompboerderij bestaande uit een op nagenoeg vierkant grondplan ( 15 ,2 0
m breed en 14,40 m diep) gebouwd bedrijfsgedeelte voorzien van ee n
zadeldak met achterschild, en daarvoor een smaller rechthoekig woongedee lte
(11,20 m breed en 6,50 m diep) onder een lager zadeldak. Beide daken zij n
gedekt met gesmoorde muldenpannen en voorzien van een vierkante
schoorsteen van rode machinale waalsteen. Die op het voorste dak staat
voorbij het midden van de nok, die van het achterste dak enkele meters lager
links op het rechter dakvlak. Het zadeldak van het woongedeelte heeft boven
de voorgevel een overstek verfraaid door een gepunte makelaar en ee n
rondbogig sierspant waarvan de ondereinden door een horizontale pl ank
verbonden worden met de windveren. Zowel boven deze twee hori zontale
planken als ter weerszijden van de doorhangende onderste helft van de
makelaar is een drietal verticale planken aangebracht. De buitengevels zijn
opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband (trasraam:
krui sverband) met snijvoeg. Bovenaan de zijgevels bevindt zich een bakgoot
op klossen. De vensters van het woongedeelte hebben een afwaterende roll aag
als lekdorpel. Alle bovenlichten zijn beglaasd met geel kathedraalglas.
De voorgevel kent een symmetrische opzet met centraal een (vernieuwde)
voordeur onder een drieruits bovenlicht en ter weerszijden twee
schuifvensters, eveneens met drieruits bovenlichten. De door een roll aag
verbonden bovendorpels worden ontlast door strekken. In het midden van de
verdieping bevindt zich een samengesteld venster bestaande uit een stolpraam
met vierruits bovenli cht geflankeerd door smallere en lagere zijlichten met
tweeruits bovenlicht. Boven dit venster een rondboog en een enigszins
terugliggende boogtrommel. Het genoemde sierspant volgt deze vorm .
In de rechterzijgevel van het woongedeelte bevindt zich links een
schuifvenster als voor en rechts een paneeldeur waarin twee raampjes di e
samen een liggende ovaal vormen . Boven de deur een drieruits bovenlicht. De
linkerzijgevel van het woongedeelte is blind.
Ter weerszijden van het woongedeelte heeft het bedrijfsgedeelte een relatief
laag schuifvenster met drieruits bovenlicht, en in de geveltop een klein
rond venster.
De zijgevel s van het bedrijfsgedeelte zijn lager dan die van het woongedeelte.
De linkerzijgevel wordt door drie lisenen met op halve hoogte een muuranker
geleed in vier traveeën. De rechter travee is blind, de drie overige traveeën zijn

v orz ien van een gietijzeren toograampje. De vlakke rechterzijgevel telt vier
d ito stalraampjes (het vijfde linker exemplaar is na 1995 vervangen door een
penslaand raam) en heeft links een stolpraam waarachter zich de keuken
bev indt.

Rec hts van de boerderij staat aan de weg een geheel in ijzer uitgevoerd
voo rma li g damhek. De brede en opz ij door een voluutvorm geflankeerde
staand ers worden verfraaid met opengewerkte "panelen" en bekroond door
ee n pij 1 tussen flankerende voluutjes . De twee draaiende hekdelen zijn
amengesteld uit afwisselend lage en hoge gepunte spijlen , de laatste naar het
midd en van het hek toe in hoogte afnemend. Aan de achterzijde worden de
taa nd ers geschoord door een met krulmotieven verfraaide schoor die
bevesti gd is op een gebogen voeting van gele machinale ijsselsteen (de
voormalige zijkanten van de dam).
Waardering
H t pand Dorpsstraat 219 met bijbehorend voormalig damhek is van algemeen
be lang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf
bewaard gebleven kop-rompboerderij uit het interbellum. Tevens heeft het
pand hi storisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van
het dorpslint van Zwaag met zijn karakteri stieke lintbebouwing van
(sto 1p)boerderij en en vrij staande (tuinders )woningen.

DORPSSTRAAT 220

datum foto: 24-06-2002

Inleiding

Op ee n ruim erf aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen voormalige
t11inderswoning die in zijn huidige vorm dateert uit 1926-1927. In dat jaar liet
tuinder Jan Saai (geb. Zwaag 1892) zijn bestaande woonhuis en schuur
ingrijpend verbouwen naar ontwerp van de Alkmaarse architect D. Saai Czn.
De opdrachtgever omschrijft deze verbouwing in een toelichting d.d. 28-71926 bij de vergunningaanvraag als volgt: "De woning blijft van oppervlakte
hetzelfde. Evenzoo bijna de geheele binnenbetimmering. Alleen wordt de kap
doo r een nieuwe vervangen die precies als de teekening aangeeft wordt
gemaakt. De schuur wordt met 32 M 2 vergroot. De woning wordt tevens van
ni euwe muren en nieuwe ramen voorzien. Ook al zooals de teekening laat
zien" (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 1056). In verband
met brandgevaar zou het riet brandvrij worden behandeld. Op 13 augustus

1926 werd de bouwvergunning verleend. Het werk werd uitgevoerd door de
plaatselijke timmerman A. Leeuw.
N.B. De latere aanbouwen aan de achterzijde vallen buiten de bescherming.
Omschrijving
Het vrijstaande pand heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en een
hoogte van één bouwlaag onder een rietgedekt schilddak met de nok
evenwijdig aan de weg. Boven de rechter helft van de voorgevel bevindt zich
een aangekapt mansardedak, eveneens gedekt met riet. Op het linkerzijschild
staat een dakkapel met rietgedekt schilddak, dito zijkanten en een liggend
venster waarin een middenraam tussen smallere zijramen. Halverwege de
rechterzijgevel bevindt zich een driehoekige erker die zich uitstrekt over twee
bouwlagen en voorzien is van een insnijdend rieten dak dat de uitgeknikte
vorm volgt. De erker heeft op beide bouwlagen een hoekvenster (op de
verdieping minder hoog) met in elke zijde twee gekoppelde ramen. Het
hoofddak heeft een pannenrand van zwarte geglazuurde verbeterde Hollandse
pannen en op beide nokeinden een vierkante schoorsteen van rode machinale
waalsteen. Op het achterschild is vanaf de openbare weg een dakkapel met
rieten lessenaardak zichtbaar. De buitengevels zijn opgetrokken in rode
machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg. Onder de
parterrevensters is echter verticaal metselwerk toegepast, evenals voor de
muurtjes ter weerszijden van de entree middenvoor. Bovenaan worden de
gevels beëindigd door een bakgoot. De ramen zijn openslaand uitgevoerd op
enkele vaste ramen na (onder meer de middenramen in de driedelige
vensters).
Zowel links als rechts in de voorgevel bevindt zich een liggend venster waarin
een middenraam tussen smallere zijlichten. De terugliggende voordeur in het
midden wordt geflankeerd door getrapte dagkanten en is uitgevoerd als
paneeldeur met bovenaan een liggend raam en daaronder een draairaampje,
beide met facetgeslepen glas. Boven de entree bevindt zich een houten luifel
rustend op ijzeren dragers met onder- en bovenaan krulmotieven. Onder het
wolfseind rechtsboven een beschot van brede verticale delen (onderrand
getand), vier gekoppelde ramen en een bloembak.
De rechterzijgevel heeft rechts van de genoemde erker een liggend venster
waarin drie ramen van gelijke breedte, en links een kleiner venster met
middenstijl. In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een venster als
laatstgenoemd en links een groter liggend hoekvenster waarin aan de kant van
de linkerzijgevel drie ramen van gelijke breedte. Rechts van het laatste venster
is een schootanker zichtbaar.

In de voortuin staan twee beeldbepalende rode beuken die deel uit maken van
de bescherming.

Waardering

Het pand Dorpsstraat 220 met bijbehorende twee rode beuken is van algemeen
belang wegen s architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeel s gaaf
bewaard gebleven tuinderswoning uit de jaren twintig van de 20'1e eeuw
opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School. Tevens heeft het pand
hi storisch-stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het
do rpslint van Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van
to lpboerd erij en en vrij staande (tuinders)woningen .

DORPSSTRAAT 230

datum foto: 24-06-2002

Omsc hrijving
Kleine stolpboerderij van het Noord-Hollandse type met een uit omstreeks
19 15 daterende voorgevel. Mogelijk is de boerderij in de kern ouder. Zowel
qu a hoofdvorm als gevelindeling zijn er opvallende overeenkomsten met de
uit 1869 daterende stolp Dorpsstraat 240. In XXB is de linkerzijgevel
v rni euwd en de lage rechterzijgevel, de voormalige stalgevel, verhoogd.
De sto lp heeft een nagenoeg vierkant grondplan (circa 12 x 12 m) en een
ri etgedekt schilddak met een korte nok waarop rode rietvorsten. Het
voorschi ld heeft een pannenrand van gesmoorde Hollandse pannen, het
lin kerzij schild een pannenrand van rode Hollandse pannen. Bovenin het
voorsch ild staat een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen.
Vermoedelijk bevond zich boven de lage rechterzijgevel een aangekapt
lessenaardak (thans een plat dak) . De buitengevels zijn opgetrokken in rode

machinale waalsteen in halfsteens verband met sn ij voeg (de linkerzijgevel is
platvol gevoegd). In de voor- en rechterzij geve l bevinden zich muuranke rs op
halve geve lhoogte.
De voorgevel heeft links van het midden een (vernieuwde) voordeur met
bovenlicht, en ter weerszijden twee schuifvensters met een drieruits bovenlicht
waarin bl ank kathedraalglas. Boven de vensters strekt zich over de vo ll e
geve lbreedte een staande rollaag uit en daarboven wordt de geve l beëindigd
door een hoofdgestel met onder de kroonlij st gesneden klosjes. Recht boven
de voordeur staat op de voorgevel een gemetse lde dakkapel voorzien van een
fl auw hellend zadeldak (thans rietgedekt) met overstek en van een klein
schuifvenster met drieruits bovenlicht waarin geel kathedraalglas . Boven
laatstgenoemd venster een staande rollaag.
De vensters in de zijgevels zijn niet oorspronkelijk. Bovenaan de
linkerzij gevel bevindt zich een blokgoot rustend op geprofileerde gootklossen.
N.B. De latere aanbouw tegen de achtergevel maakt geen deel uit van de
bescherming.
Waardering
De stolpboerderij Dorpsstraat 230 is van algemeen belang wegens
architectuur- en cultuurhistorische waarde als merendeel s gaaf bewaard
gebleven kleine Noord-Hollandse stolp met een voorgevel uit het eerste kwart
van de 20ste eeuw. Tevens heeft de stolp historisch-stedenbouwkundige waarde
als karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met
zijn kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderijen en vrijstaande
(tuinders )woningen.

DORPSSTRAAT 240

datum foto: 19-07-2004

Inleiding

Kle in e stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type daterend uit 1869. De
to lp is gebouwd in opdracht van Jan Pieterszoon Jong, landman te Zwaag en
gehuwd met Maartje Koog. Na hen kwam het pand in handen van hun zoon
Ta mes Janszoon Jong, eveneens landman te Zwaag (Westfries Archief, archief
gemeente Zwaag, inv.nr. 1993 , artikel 96 en inv .nr. 1994, artikel 371). Diens
zoon Klaas Jong Tameszoon heeft tot in de jaren dertig hier koeien gehouden
en was daarnaast ook tuinder. In 1946 verkocht hij de boerderij met het
achterliggende land aan zijn vroegere knecht Jac. J. Buis, tuinder en vader van
de huidige eigenaar S.P. Buis. Jac. Buis liet in 1947 de linkerzijgeve l
vernieuwen en ter plaatse van de terugliggende linker deel van deze gevel
(hi er bevonden zich de darsdeuren) een ondiepe aanbouw maken van twee
bouwlagen onder een plat dak met overstek. Vanaf 1947 tot omstreeks 1985

was het pand in tweeën bewoond. De huidige eigenaar heeft de stolp in 19781979 laten verbouwen, waarbij het reeds eerder gedeeltelijk verbouwde
interieur vrijwel volledig is vernieuwd . Het exterieur werd zovee l mogel ijk
intact gelaten (belangrijkste wijziging was een tweetal nieuwe ramen links in
de rechterzijgevel) . Tot 1978 bevond zich achter de voordeur
achtereenvolgens een halletje, een fors dubbel rookkanaal en een bedstede die
opende naar de woonkamer rechtsvoor. Tegen de rechterzijgevel had de
woonkamer een bedstedenwand bestaande uit twee bedsteden waartusse n een
kast. De schouw in de woonkamer en de hoekschouw in de kamer linksvoor
waren met hout omtimmerd. Tussen de kamer linksvoor en de dars linksachter
was een onderkelderde zaadkamer. De koestal rechtsachter bood plaats aan zes
koeien. Achter de stolp was een paardenstal waar de twee paarde n van de
familie Jong stonden , een teken van welstand.
Omschrijving
Kleine stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type met een nagenoeg
vierkant grondplan (11,45 m breed x 11 ,80 m diep) en een rietgedekt
schilddak met de nok haaks op de weg. Het dak heeft een omgaande
pannenrand van zwarte geglazuurde verbeterde Hollandse pannen en in het
voorschild een getrapte spiegel van dito pannen (oorspronkelijk echter zwarte
geg lazuurde Hollandse pannen en boven de achter- en zijgevel s gesmoorde
Hollandse pannen). Onder in de spiegel staat een gemetselde dakkapel
(metselwerk als de voorgevel) voorzien van een schuifraam en een
flauwhellend zadeldak met overstek en zowel op de voorhoeken als
middenboven een makelaartje. Boven de lage rechterzijgevel, de voormali ge
stalgevel, bevindt zich een aangekapt lessenaardak met pandekking als
genoemd (de helling van het lessenaardak was vroeger flauwe r). De voor- en
zijgeve ls zijn opgetrokken in rode machinal e waalsteen in halfsteens verband
met snijvoeg. De (deels vernieuwde) achtergevel is gemetseld in bruinrode
handvormsteen in halfsteens verband met platvolle voeg. In alle geve ls
bevinden zich op ruim halve hoogte muurankers: in de voor- en linkerzijgeve l
rozetankers, in de rechterzij - en achtergevel schootankers. Bovenaan de
achter- en zijgevels bevond zich een bl okgoot op driehoekige gootkl ampen
(thans een bakgoot waaronder de zijgevels geprofileerde klampen hebben). De
vensters in de linkerzijgevel hebben zwarte geglazuurde lekdorpeltege ls. De
bovenlichten in de voorgevel en de zij- en bovenlichten van het midde lste en
rechter venster in de linkerzijgevel zijn beglaasd met blank glas-in-lood.
De voorgevel telt vier, paarsgewij s geplaatste schuifvensters: links twee en
rechts van het midden twee. Tussen beide vensterparen de onder een
bovenlicht geplaatste paneeldeur waarin twee ramen (oorspronkelijk
schuiframen, than s draairamen) met gietijzeren deurrooster. De voorgeve l
wordt bovenaan beëindigd door een hoofdgestel met klosj es onder de
kroonlijst.

1n de rechter helft van de rechterzij gevel bevinden zich drie halfronde
gietij zeren stalraampjes met vorktracering en rondom gele baksteen. De
linkerzijgevel heeft drie samengestelde liggende vensters (met breed
middenraam, een of twee zijlichten, en bovenlichten) en op de verdieping van
de aanbouw links een vergelijkbaar vierde venster, echter zonder bovenlichten
(de vensters en deuren in de achtergevel zijn modem).
De houte n draagcon structie in het tot woonboerderij verbouwde interieur
bestaat uit een enkel vierkant op rechthoekig grondplan met aan de voorzijde
een ruim overstek. De vierkantstijlen hebben een ronde doorsnede en dubbele
zwin ge n. De kap is uitgevoerd als sporenkap. Onder de linker helft van de
boerd erij bevindt zich ongeveer halverwege een kelder (in 1978-1979
d ichtgestort).
Links van de boerderij staat aan de weg nog het oorspronkelijke ijzeren
da mhek. De na de oorlog verder uit elkaar geplaatste staanders worden aan de
buitenz ijde geflankeerd door een voluutvorm. Bovenop beide staanders een
ruit moti ef. De afwi sselend lage en hoge spijlen in de twee draaiende hekdelen
wo rden bekroond door Fran se lelies.
Waardering
De sto lpboerderij Dorpsstraat 240 met bijbehorend damhek is van algemeen
be lang wegen s architectuur- en cultuurhistori sche waarde als merendeels gaaf
bewaard gebleven voorbee ld van een kleine gekeerde West-Friese stolp uit het
de rde kwart van de 19de eeuw. Tevens heeft de stolp historischstcdenbouwkundi ge waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn karakteri stieke lintbebouwing van stolpboerderijen en
vrij staande (tuinders)woningen .

DORPSSTRAAT 253

datum foto: 10-09-2004

Inleidin g

/\an de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen tuinderswoning " Sonnevanck"
lul rcnd uit het kadastrale dienstjaar 1931, dus uit 1930 of 1929. Het
vrij staande hui s is gebouwd door en voor rekening van de plaatselijke
tirnrnerrnan Corneli s Klaaszoon Quant die vermoedelijk ook het ontwerp
1'V rde. Het terrein, waarop in 1928 al twee kassen waren gebouwd en een
l oo rn gaard was aangelegd, had Quant in het dienstjaar 1929 gekocht van de
kast lein en tuinder Jan Appelman, die gelijktijdig de westelijke helft van zijn
per ee l met daarop een huis en schuur verkocht aan landman Cornelis
hipper. Begin jaren zestig deed Cornelis Quant Dorpsstraat 253 met de
n hterge legen kassen over aan fruitkweker Johannes Rembertus Berkhout en
cli n vrouw Anna Margaretha Quant (Westfries Archief, archief gemeente
Zwaag, inv.nr. 1123 , inv.nr. 1995 , artikel 771 , inv.nr. 1996, art. 809, inv.nr.
1 97, art. 1090, inv.nr. 2000, art.1744). Het interieur is in 1975-1976

gemoderniseerd waarbij onder meer de hoekschouw in de voorkamer en de
naastgelegen suitedeuren werden verwijderd.
Omschrijving
Vrijstaand pand bestaande uit een rechthoekig hoofdvolume waarvan de
verdieping voorzien is van een hoge borstwering en een weinig steil zadeldak
met overstek. Het dak heeft de nokrichting haaks op de weg en is gedekt met
rode tuiles du Nord. Aan alle vier zijden van de woning bevindt zich een
uitbouw: zowel de voorgevel als de linkerzijgevel heeft links een erker op
trapeziumvormig grondplan, de rechterzijgevel heeft in het midden een
ondiepe uitbouw onder een plat dak met overstek, en aan de achterzijde is de
begane grond uitgebouwd onder een plat dak. De buitengevels zijn tot aan de
parterrevensters opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens
verband en daarboven in gele machinale waalsteen in Vlaams verband. Het
voegwerk is uitgevoerd als snijvoegwerk. Verder is gele geglazuurde baksteen
toegepast voor de "lekdorpels" onder de vensters (onder de verdiepingvensters
in de voorgevel eveneens, maar ongeglazuurd). De zij gevels hebben
muurankers ter hoogte van de verdiepingvloer en een bakgoot langs het
dakoverstek. Alle bovenlichten van de vensters zijn beglaasd met glas in lood,
evenals de smalle zijlichten die de voordeur flankeren.
De voorgevel heeft links de genoemde erker waarin drie gekoppelde ven sters
met bovenlicht, en rechts de (vernieuwde) voordeur geflankeerd door small e
glas-in-loodzijlichten . Ter weerszijden van de entree is haaks op de gevel een
rechthoekige bloembak gemetseld van rode machinale waalsteen. Boven de
voordeur hangt aan een ijzeren stang een houten luifel met afgeschuinde
hoeken. De verdieping is voorzien van twee liggende vensters gescheiden door
een smal uitgeknikt schot. Onder beide vensters strekt zich een houten
bloembak uit rustend op drie gesneden klossen. De rechte windveren langs het
dakoverstek hebben een driehoekige basis (waartegen aan de binnenzijde een
sierprofiel) en komen samen in een makelaar. De doorhangende onderste helft
van de makelaar wordt geflankeerd door sierhoutwerk.
De linkerzijgevel heeft rechts een stolpraam met bovenlicht en links een erker
als voor. In de smalle voorzijde van de genoemde uitbouw tegen de
rechterzijgevel bevindt zich een smal venster met bovenlicht en in de
rechterzijde een stolpraam eveneens met bovenlicht. Rechts van de uitbouw
heeft de rechterzijgevel een (vernieuwde) deur en links een stolpraam dat
vanwege het achterliggende trapbordes hoog in de gevel is aangebracht.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 253 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als karakteristieke en grotendeels gaaf bewaard
gebleven tuinderswoning uit het interbellum. Tevens heeft het pand historischstedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderijen en
vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 273

datum foto : 24-06-2002

msc hrijving
Kop-rompboerderij uit 1915 genaamd "Joanna", opgetrokken in een door
chaletstijl en Jugendstil beïnvloede bouwtrant. De boerderij bestaat uit een op
nagenoeg vi erkant grondplan gebouwd woongedeelte van één bouwlaag met
za deldak, en aansluitend een breder en hoger bedrijfsgedeelte voorzien van
ee n dri ezijdig schilddak (een voorschild ontbreekt) en linksachter een
aangekapt zadeldak boven de uitgebouwde stal (de staart). De diverse
lakv lakken zijn gedekt met gesmoorde muldenpannen. Bovenin het rechter
dakv lak van het woongedeelte staat een vierkante schoorsteen van rode
machinale waalsteen. De buitengevels zijn opgetrokken in dito baksteen in
halfsteens verband. De voorgevel wordt verfraaid door segmentbogen van
afw isselend bruingeglazuurde en rode baksteen boven de parterrevensters en
ontlastingsbogen van om en om gele en rode baksteen boven het
verdiepingvenster. Ook de segmentboog van de portiek halverwege de

rechterzijgevel en de rollaag boven het venstertje rechts daarvan is gemetseld
van afwisselend rode en gele baksteen. In het woongedeelte bevinden zich op
halve hoogte van de parterre rondom muurankers. De voorgeve l heeft
bovendien ook muurankers ter hoogte van de verdiepingvloer en ter
weerszijden en boven het verdiepingvenster. De horizontaal beëindigde
geveldelen hadden bovenaan een op gootklossen rustende houten bakgoot
(thans een kunststofbakgoot).
De voorgevel kent een symmetrische opzet met links en rechts een paar
schuifvensters en in het midden van de verdieping een schuifvenster
geflankeerd door smalle, lagere zijlichten met kwartrond bovenlicht onder dito
ontlastingsbogen. In de gepleisterde boogvulling onder de segmentboog van
het verdiepingvenster is de naam "JOANNA" aangebracht. De boogvullingen
onder de segmentbogen van de buitenste parterrevensters bestaan uit
horizontale rijen witte, bruine en blauwe geglazuurde tegeltjes (diagonaal
aangebracht). Boven de voorgevel heeft het zadeldak een ruim overstek
bekroond door een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft
een grote rondboog kruist. Links- en rechtsonder wordt deze sierboog door een
paar horizontale planken verbonden met de rechte windveren. De windveren
hadden onderaan een naar buiten uitgeknikte aanzet bekroond door een lage
gepunte makelaar.
De rechterzijgevel van het woongedeelte heeft rechts een gewijzigd venster en
in het midden een portiek voorzien van een bijzondere Jugendsti l paneeldeur
met onder meer uitgespaarde bladmotieven, facetgeslepen ruitjes en een
bovenlicht van geëtst glas tonend een pauw. Rechts van de portiek een
venstertje (thans met ventilator).
In de linkerzijgevel van het woongedeelte bevindt zich van rechts naar links
een schuifvenster, een glasdeur met bovenlicht en een schuifvenster.
Het bedrijfsgedeelte heeft in de voorzijde links een dichtgezette muuropening
waarboven een liggend driedelig bovenlicht (oorspronkelijk vermoedelijk een
deur met rechts daarvan een venster), rechts een paneeldeur voorzien van een
zesruits raam en bovenlicht, en in de top twee schootankers waartussen een
jaartalsteen "ANNO/ 1915". De rechte windveren langs deze geve l komen
samen in een gepunte makelaar waarvan de doorhangende onderste helft
verbonden is met een dwarsbalk. In de (deels vernieuwde) linkerzijgevel van
het bedrijfsgedeelte twee- en drieruits stalvensters van schokbeton, een
schuifdeur, en drie forse schootankers in het linker gedeelte.
N .B. De latere aanbouwen tegen de rechterzij- en achtergevel van het
bedrijfsgedeelte maken geen deel uit van de bescherming.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 273 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven koprompboerderij uit het eerste kwart van de 2oste eeuw, opgetrokken in een door
chaletstijl en Jugendstil beïnvloede bouwtrant.

DORPSSTRAAT 278

datum foto: 25-06-2002

111 ·chrij ving
ï 11 indcrswon ing uit omstreeks 1915 met bijbehorende schuur, smalspoor en
w11 1crput. Het is niet bekend wie het huis en de vermoedelijk uit dezelfde tijd
tint ·rend e kleine houten schuur rechtsachter ontworpen en gebouwd heeft.
Sind · 1945 is de familie Bakker eigenaar. Naast kleinfruit (onder andere
h ·sen en pruimen) verbouwde zij ook aardappels en groente. Het fruit ging
nlij k naar de veiling in Beverwijk, de overige producten naar de veiling
in Zwaag. In 1962 werd hun tuinderij vergroot door aankoop van het
on ngrcnzende perceel links (NO). Het daar gelegen smalspoor werd het jaar
' r p naar rechts verplaatst en ook de sloot tussen beide percelen gedempt. In
1965 liet de huidige eigenaar, de heer Jan Bakker, de woning verbouwen en
v rgr len met een bijkeuken.

Het woonhui s heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een zadeldak gedekt met gesmoorde muldenpannen . Op de
nok staat voorbij het midden een rechthoeki ge schoorsteen van rode machin ale
waalsteen. De buitengevel s zijn opgetrokken in dito baksteen in halfsteens
verband boven een in kruisverband gemetse ld trasraam. De voor- en zij geve ls
hebben snijvoegen, de achtergevel is platvol gevoegd. De voorgevel wordt
verfraaid door gele verblendsteen bovenin de strekken boven de vensters en de
portiek. De zijgevels hebben muurankers op halve hoogte en bovenaan een op
klossen rustende blokgoot. In de voor- en achtergevel bevinden zich
muurankers ter hoogte van de verdiepingsvloer en ter weerszij den van het
kozijn op de verdieping. De laatste zijn in de voorgevel uitgevoerd als
sieranker. De achtergevel heeft ook op halve parterrehoogte een muuranke r.
De voorgevel heeft in het midden twee schuifvensters en rechts een portiek
waarin een éénpaneel sdeur met bovenlicht. In het deurpaneel bevindt zic h een
ovaalvormig raampje van facetgeslepen glas en boven het panee l een lijst. Het
bovenlicht is beglaasd met geëtst glas to nend de letters " IHS" als verwij zing
naar Chri stus, en in de hoeken een bloemmotief. De portiek heeft een gran ito
vloer, een plafond van kraaldelen en een tegellambrisering van
groengeglazuurde facettegels en bovenin ook re liëftegel s met gest il eerde
bloemmotieven. In het midden van de verdieping bevi ndt zich ee n dubbel e
glasdeur geflankeerd door smalle en lagere draairamen met onderin drie ruitjes
en boveni n twee. De glaspanelen in de deur hebben op verge lijkbare wij ze
zowe l onder- als bovenin twee ruitjes , de bovenste met een gekeperde
onderrand . Boven de voorgeve l heeft het zade ldak een gering overstek
waarlangs vroeger rechte windveren.
In het midden van de linkerzij geve l bevindt zich een voormali g
bedstederaampje (het grote raam rechts is in 1965 aangebrach t). De
rechterzij geve l heeft rechts een schuifvenster waarnaast links een (door de
aangebouwde bijkeuken aan het oog onttrokken) opgeklampte deur van
kraaldelen.
In de achtergevel bevinden zich rechts twee schuifvensters en links een
gew ij zigd venster (waarin vroeger openslaande ramen). Middenboven heeft de
achtergevel een opgeklampte deur van kraaldelen onder een bovenlicht. De
gevel wordt beëindigd door rechte windveren.
N. B. De in 1965 tegen de rechterzijgevel aangebouwde bijkeuken maakt geen
deel uit van de bescherming.
De kleine houten schuur rechts op het achtererf heeft een rechthoekige
plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak met de nok
haaks op de weg. Het dak is ook hier gedekt met gesmoorde muldenpanne n
(op het rechter dakvlak naderhand aangevuld met andere typen dakpan) en
heeft boven de kopse puntgevels een klein overstek waarlangs rechte
windveren . De wanden zijn getimmerd van rabatdelen, met uitzondering van

cl c dri ehoekige bovengevel van de noordwestgevel die uitgevoerd is in een
st. and beschot van kraaldelen. De naderhand geteerde gevels waren blijken s
11 g aanwezige verfresten vroeger roodbruin geverfd. Bovenaan beide
lnngsgeve ls bevond zich een bakgootje. De noordoostelijke langsgevel heeft
1ink
een deuropening (waarin vroeger een opgeklampte deur); de
zuid westelijke langsgeve l is blind. In de noordwestgevel bevindt zich rechts
' ·n kl e in vierruits raam. De zuidoostgevel van de schuur heeft links een kleine
r nd e ventil atieopening (vanwege de achterliggende wc) en in de top een
kle in e ruitvormige opening ter verlichting van de kleine schuurzolder.
l n de chuur is rechtsachter een privaat afgeschoten voorzien van een
opgeklampte deur. Tot 1965 was dit het enige toilet. Het via een ladder
b ' re ik bare zo ldertje is voorzien van een houten vloer en beschoten kap .
p enige afstand links van de woning ligt smalspoor dat zich over een lengte
V<ln c irca zestig meter uitstrekt vanaf de openbare weg (oorspronkelijk liep het
·rn al poo r nog verder naar achteren door) . Het pad tussen de rail s is
snmengesteld uit hergebruikte betonnen stroken die vroeger de voeting
vo rmd en van een rolkas welke hier tussen 1957 en 1963 gestaan heeft. De nog
t1 A11wez ige houten lorrie is voorzien van vier afzonderlijk gemonteerde stalen
wi e len.
Re hts achter de woning bevindt zich een waterput met een vierkante
bovenbo uw va n beton. De ronde opening in de bovenzijde wordt afgesloten
d or een ro nde metalen deksel.
Wä <l rcl e ring

! let pand Dorpsstraat 278 met bijbehorende schuur, smalspoor en waterput is
va n a lgemeen belang wegens architectuur- en cultuurhi stori sche waarde a ls
grotendee ls gaaf bewaard gebleven tuinderswoning uit het eerste kwart van de
20s'" eeuw. Tevens heeft het pand historisch-stedenbouwkundige waarde als
karakteri stiek en beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van Zwaag met
z ijn kenmerkende lintbebouwing van stolpboerderij en en vrijstaande
lu inders)wonin gen.

DORPSSTRAAT 285

datum foto: 10-09-2004

Inleiding
Aa n de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen stolpschuur daterend uit
mstreeks 1927 (in de kadastrale legger is sprake van een stichting in het
di enstjaar 1928). Opdrachtgever voor de bouw was vermoedelijk Jan Neuvel ,
landbouwer te Hoogkarspel (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag,
inv.nr. 1998, artikel 1157). De stolpschuur werd tegen de achterzijde van een
b staand hui s uit XIXB aangebouwd. In 1976 liet de toenmalige eigenaar J.
Kok deze woning vervangen door nieuwbouw.

N .B. Het woonhuis en de moderne aanbouw tegen de achterzijde van de stolp
maken geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving
Op nagenoeg vierkant grondplan gebouwde stolp onder een tentdak gedekt
met gesmoorde muldenpannen. Het buitenmuurwerk is uitgevoerd in rode
machinale waalsteen in halfsteens verband met platvolle voeg.
In het terugliggende rechter gedeelte van de voorgevel bevonden zich de
darsde uren (thans een sectionaaldeur). De rechterzijgevel is voorzien van
muurankers op halve gevelhoogte en telt vijf kleine liggende vensters. Ter
plaatse van het niet oorspronkelijke tweede venster van rechts is een
dichtgezette muuropening zichtbaar (hier bevond zich een deur).
Waardering
De sto lp Dorpsstraat 285 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm gaaf bewaard gebleven
stolpschuur uit het interbellum. Tevens heeft het pand hi stori sc hstedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van stolpboerderijen en
vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 294

datum foto: 24-06-2002

Omschrijving
to lpboerderij van het gekeerde West-Friese type daterend uit omstreeks 1895.
/l. I voor de oorlog had de boerderij zijn oorspronkelijke functie verloren en
deed di enst als woning en bedrijfsruimte van een tuinder (de heer Molenaar).
Naderh and was de stolp in tweeën bewoond en rechtsvoor een kapperswinkel
gevestigd. De rechts van het vierkant gesitueerde voormalige koestal strekte
zich oorspronkelijk uit tot aan de voorgevel.
De sto lp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een tentdak gedekt met
zwarte geglazuurde platte Friese pannen die voorzien zijn van ribben
(naderhand deels aangevuld met andere typen dakpannen, waaronder
ngeribde dito, en golfplaat omdat de oorspronkelijke pannen niet meer te
krij gen waren). Zowel bovenin het voor- als rechterzijschild staat een
vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. Het voorschild heeft

middenonder een dakkapel van brede rabatdelen met tapse wangen, een
drieruits ladderraam en een flauw hellend zadeldak met overstek. De
voorgevel is boven een gepleisterde plint opgetrokken in rode machinale
vechtsteen in kruisverband met snijvoeg. De rechterzijgevel is in de jaren
vijftig opnieuw opgemetseld in halfsteens verband met hergebruik van de
oorspronkelijke bakstenen: bruine handvormsteen waalformaat. Zowel in deze
voormalige stalgevel als in de achtergevel bevinden zich twee rij en
schootankers. De achtergevel is opgetrokken in bruine handgevormde
waalsteen in halfsteens verband en onderaan, ter plaatse van het trasraam, in
kruisverband. De linkerzijgevel is vernieuwd in rode machinale waal steen in
halfsteens verband met enigszins verdiepte voeg en voorzien van een
gepleisterde plint.
Bovenaan de achter- en zijgevels bevond zich
oorspronkelijk een blokgoot.
De voorgevel is verfraaid met hoekpilasters en telt vier schuifvensters met
gebogen bovendorpel: links en rechts één en in het midden twee
(oorspronkelijk hadden de schuifvensters in de voorgevel een zesruits
indeling). Ter weerszijden van de twee laatstgenoemde vensters bevindt zich
een deur onder een bovenlicht met gebogen bove ndorpel. De identieke deuren
zijn uitgevoerd als een paneeldeur in Jugendstiltrant met drieruits
draairaampje en bovenin een serie van zes raampjes waarvan de bovenranden
samen een gebogen lijn vormen. Alle raampjes in beide deuren zij n nog
beglaasd met geel gefigureerd glas. De deurpanelen worden verfraaid met
eenvoudige lineaire motieven. De rechter deur gaf vroeger rechtstreeks
toegang tot de koestal. Bovenaan wordt de voorgevel beëindigd door een
lijstgoot op geprofileerde klosjes.
De linkerzijgevel telt drie herplaatste zesruits schuifvensters met gebogen
bovendorpel: rechts één en in het midden twee . Links van het rechter venster
bevindt zich een tweeruits keldervenster en hoger een klein bovenlicht. Het
terugliggende linker deel van de gevel (waarin een hergebruikte paneeldeur
met bovenlicht) markeert de plaats van de verdwenen dubbele darsdeur.
In de rechterzijgevel bevindt zich links een origineel zesruits schuifvenster
met gebogen bovendorpel. Dit venster doet vermoeden dat vroeger vooraan op
de koestal het zomerstaltje werd ingericht (de plaats waar gewoond werd als
de koeien naar buiten gingen; de drie overige vensters en deur in de
rechterzijgevel zijn niet oorspronkelijk).
De achtergevel heeft ter weerszijden van de naderhand aangebrachte centrale
schuifdeur een halfrond gietijzeren darsraam omlijst door gele ijsse lsteentjes.
Ter plaatse van het moderne raam rechts bevond zich een derde exemplaar (de
twee vensters links in de achtergevel zijn ook modem).
De inwendige houten draagconstructie van de stolp bestaat uit een enkel
vierkant met aan de voorzijde een ruim overstek en rechts een gering overstek.

W1111 rd •ri ng

1 1• l\ lpl crderij Dorpsstraat 294 is van algemeen belang wegens
11 ·ll il ·· tuur- en cul tuurhistori sche waarde als grotendeels gaaf bewaard
• •I 1·v ·n v rbeeld van een gekeerde West-Fri ese stolp ui t circa 1895. Tevens
il ·• l i 1 !'to lp histori sch-stedenbouwkundige waarde als karakteri sti ek en
1 · ·I llwp:1lcnd onderdee l van het dorpslint van Zwaag met zijn kenmerkende
l1111h •be uwin g va n sto lpboerderijen en vrij staande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 300

datum foto: 10-08-2004

Inleiding

J\nn de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen woonhuis daterend uit het
knda trale dienstjaar 1906, dus uit 1905 of 1904. Het vrijstaande huis genaamd
" Vita Nuova" (nieuw leven) is gebouwd in opdracht van Grietje van Twisk,
crin en weduwe van Willem Demmendal. In het kadastrale dienstjaar 1917
k mt de woning met de schuur op het achtererf in handen van Stijntje
emm end al die het zeven jaar later verkoopt (Westfries Archief, archief
•c meente Zwaag, inv.nr. 1995, artikelen 732 en 751 ). Wie het huis heeft
ntworpen en gebouwd is wegens het ontbreken van een vergunningaanvraag
uit de bouwtijd niet bekend. Na de oorlog is de woning in opdracht van de
famili e Vriend enkele keren verbouwd, onder meer in 1967. Bij deze
verbo uwing kreeg het interieur een nieuwe indeling en werd met name de
rechterzij gevel gewijzigd. Tot dat jaar bevond zich rechts in de voorgevel een
voord eur met bovenlicht. De twee vensters links daarvan waren al eerder

vervangen door één groot venster. Naderhand is het mansardedak verlengd
boven het achterste gedeelte van het huis (de bijkeuken) dat oorspronkelijk
voorzien was van een plat dak. De vensters in de voor- en rechterzijgevel zijn
recent vernieuwd in kunststof.
N.B. De betonnen sneldekkers, de kunststof vensters en dito voordeur en de
vernieuwde schuur rechts op het achtererf maken geen deel uit van de
bescherming.
Omschrijving
Het pand heeft een rechthoekige plattegrond (6,07 x 12,50 m) en een hoogte
van één bouwlaag onder een mansardedak met de noklijn nagenoeg haaks op
de weg (het dak is thans gedekt met betonnen sneldekkers). Op het boven ste
oostelijke dakvlak staat rechts van het midden een vierkante schoorsteen van
rode machinale waalsteen. Het onderste westelijke dakvlak heeft middenboven
een lage dakkapel voorzien van twee gekoppelde liggende ramen en van een
lessenaardakje in het verlengde van het bovenste dakvlak. De buitengevels
zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband en
voorzien van muurankers op halve parterre- en verdiepingshoogte (het
voegwerk is platvol vernieuwd). De voorgevel wordt verlevendigd door oranje
verblendsteen in de segmentbogen boven de vensters en in de vorm van
banden : twee op de begane grond ter hoogte van de onder- en wi sseldorpel s en
drie onderbroken banden ter hoogte van de verdieping . De vernieuwde
lekdorpels zijn uitgevoerd in hardsteen.
De voorgevel heeft middenboven een (vernieuwd) driedelig ven ster met
smalle, lagere zijlichten. De zijlichten worden in tegenstelling tot de andere
vensters in de voorgevel niet ontlast door een segmentboog, maar door een
rollaag. Boven het middenraam bevindt zich een hardstenen boogvulling
waarin de naam "VITA NUOV A" tussen gekrulde siermotieven. Drie
segmentbogen op de begane grond geven de oorspronkelijke plaats aan van de
voordeur en van twee vensters. De boogvulling bestaat hier uit witte en grijze
tegeltjes in een diagonaal schaakbordpatroon.
Beide zijgevels zijn voorzien van een op klossen rustende bakgoot. De
linkerzijgevel heeft rechts een smal venster, links van het midden een venster
met gedeeld bovenlicht, en links twee kleine vensters (de indeling van de
rechterzijgevel is niet meer oorspronkelijk; tot 1967 was de linker gevelhelft
blind en de rechter voorzien van twee schuifvensters waartussen een deur met
bovenlicht).
Waardering
Het pand Dorpsstraat 300 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als karakteristiek en in hoofdvorm gaaf bewaard
gebleven woonhuis uit het begin van de 20' 1e eeuw. Tevens heeft het pand
historisch-stedenbouwkundige waarde al s beeldbepalend onderdeel van het
dorpslint van Zwaag met zijn kenmerkende lintbebouwing van
stolpboerderijen en vrijstaande (tuinders)woningen.

DORPSSTRAAT 304

datum foto : 10-08-2004

l 111 ·ltl ln g
>p · ·n rui m erf aan de zuidzijde van de Dorpsstraat gelegen voormalige
lulntl •r ·w ning
genaamd "Pomona" (godin van het fruit en de tuinen) met
1 •ht •rlig ende schuur. Huis en schuur zijn in het kadastrale dienstjaar 1901
du ~ in 18 9 of 1900) gebouwd in opdracht van Hendrik Rol (geb. Andijk
l IW)) , h ofdonderwijzer te Abbekerk, voor zijn dochter Judina Geertrui (geb.
hb ·k ·rk 1875) en haar man Willem Balk (geb . Zwaag 1871 ).
1, 11tst 1 en emde was tuinder en in 1909 oprichter en eerste voorzitter van de
v •ilin' Bangert & Omstreken. Willem en Judina waren in april 1893
• ·lro uwd en in juli van dat jaar in Zwaag gaan wonen, vermoedelijk in de
di ·hl ·r p de weg gelegen voorganger van het huidige huis. In het kadastrale
li ·nsljaar 1894 hadden Hendrik Rol en Klaas Wouterszoon Balk, tuinman in
W • ·t rb l kker (Bangert), deze voorganger met het achterliggende land
• ·k ·ht va n Li efje Vi sser, "landvrouw" te Zwaag en weduwe van Corneli s

Slagter (Westfries Archief, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 940, art. 640,
inv.nr. 1995, artikel 579 en 581 ). Uit het bevolkingsregister blijkt dat Hendrik
Rol in 1905 bij zijn dochter en schoonzoon kwam inwonen. In 1918 verhui sde
de familie naar Hoorn. " Later werden huis en bedrijf bewoond en gebruikt
door Kees Jong (van Tames), die sindsdien Kees Pomona werd genoemd" .5
Opmerkelijk zijn de sluit- en aanzetstenen van de ontlastingsbogen in de
voorgevel die, toepasselijk voor een tuinderswoning, verfraaid zijn met reliëfs
van vruchten en tuingereedschap (o.a. een snoeischaar). Het interieur van de
woning is begin jaren zeventig verbouwd. De schuur is schuin achter de
woning gesitueerd, zodat de schuurdeur zich bevindt in het verlengde van de
oprijlaan links naast het huis . Aan de schuur was een kleine luiklok bevestigd
waarmee het werkvolk uit het land geroepen werd. De voortuin wordt
gescheiden van de openbare weg door een traditioneel ijzeren hek dat deel uit
maakt van de bescherming.
N.B. De dakkapel boven beide zijgevels, de latere uitbouwen aan de
achterzijde, en de aanbouw tegen de linkerzijgevel van de schuur maken geen
deel uit van de bescherming.
Omschrijving
Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een schilddak met een korte nok evenwijdig aan de weg. Het
dak is gedekt met gesmoorde kruispannen . Op het rechter nokeinde staat een
(vernieuwde) vierkante schoorsteen van rode machinale waal steen (de
schoorsteen op het linker nokeinde is verdwenen; bovenin het linkerzijschild
staat een schoorsteen van na de bouwtijd). De buitengevels zijn opgetrokken
in rode machinale waalsteen in halfsteens verband (zijgevels) of krui sverband
(voorgevel en trasraam zijgevels) en voorzien van snijvoegen. De voorgevel
heeft een plint van dito metselwerk. Naast baksteen is kunststeen toegepast
voor de sluit- en aanzetstenen van de segmentbogen boven de vensters in de
voorgevel. In de zijgevels bevinden zich enkele sierankers op halve
gevelhoogte.
De voorgevel is enigszins hoger opgetrokken dan de zijgevel s en kent een
klassieke symmetrische opzet met hoekpilasters, twee paar schuifvensters met
getoogde bovendorpel (oorspronkelijk T-ramen), en in het midden een portiek
geflankeerd door lisenen die zich voortzetten in de gemetselde dakkapel
erboven. De laatste heeft een zadeldak met een overstek voorzien van
doorhangende makelaars (één ontbreekt), en daaronder een rondven stertje , een
stolpdeur (vroeger met dichte onderpanelen) en in opliggende fantasieletters
de naam "POMONA". Het kozijn van de stolpdeur heeft een getoogde
bovendorpel onder een segmentboog waarvan de sluit- en aanzetstenen
verfraaid zijn met tuingereedschap in reliëf (o.a. een snoeischaar). De
5

S. Beemster, Zwaag in oude ansichten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel ,
1975, p. 35 .

· •mcnlbogen boven de vier schuifvensters en de rondboog in de portiek

'1 1 1 ·n ve rge lijkbare sluit- en aanzetstenen, maar met in reliëf een tak met
1·11 ·htcn (o.a. hazelnoten, peren, appels, pruimen, druiven). In de via drie
In: l ' n (d onderste van beton, de overige gepleisterd) bereikbare portiek
Il • in lt zich een (vernieuwde) voordeur onder een geprofileerd kalf en
1 ov n 1iclH. De voorgevel wordt ter weerszijden van de dakkapel beëindigd
dt < r 'Cn k lass iek hoofdgestel.
l 11 (1 1ink erzij gevel bevindt zich rechts een schuifvenster met getoogde
h lV ·n lorpe l en bovenaan een bakgoot (links een erker van na de bouwtijd).
1 • r • hlcrz ij geve l is voorzien van twee dito schuifvensters (en thans bovenaan
· ·n mnstg ot; de achtergevel is gewijzigd) .

link ' rzij geve l woonhuis en voorgevel schuur

ll

htcrgeve l schuur

De achterliggende schuur heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en een
hoogte van één bouwlaag onder een zadeldak met de nokrichting haaks op de
weg. Het linker dakvlak is gedekt met rode Hollandse pannen ; op het rechter
dakvlak liggen verschillende soorten Hollandse pannen: rode, gesmoorde, en
zwarte geglazuurde. Voor de in halfsteens verband gemetselde schuurgevels
zijn verschillende partijen bakstenen toegepast: vóór rode machinale
waalsteen, rechts rode handgevormde waalsteen (witgesausd), en achter gele
handvormsteen van een enigszins dunner formaat. In de voorgevel bevinden
zich muurankers op 1/3 gevelhoogte; de rechterzij- en achtergevel zijn
voorzien van in twee rijen aangebrachte schootankers. Boven de begane grond
hebben de voor- en achtergevel een driehoekig voorschot van brede staande
delen waarlangs rechte windveren die samenkomen in een makelaar. De
doorhangende onderste helft van de makelaar van de voorgevel wordt door
een horizontale balk verbonden met de windveren . Hieronder heeft het
voorschot links van het midden een zesruits schuifvenster met getoogde
bovendorpel. Het voorschot van de achtergevel heeft in het midden een dito
ven ster (onderraam deels gewijzigd), daarboven drie witporseleinen isolatoren
op rij, en rechts een lage opgeklampte deur. In de voorgevel bevindt zich links
op de begane grond een opgeklampte dubbele schuurdeur van kraaldelen. De
achtergevel heeft links twee kleine vensters waarvan het linker nog met
vierruits raam, en rechts van het midden een zesruits schuifvenster met
getoogde bovendorpel (de roede in het bovenlicht ontbreekt; onder de twee
naderhand aangebrachte gekoppelde schuiframen rechts in de achtergevel is
een dichtzetting zichtbaar, mogelijk een vroegere deuropening). De
rechterzijgevel van de schuur heeft van rechts naar links een zesruits
schuifvenster met getoogde bovendorpel, een (gewijzigde) deur met
bovenlicht, een halfrond tweeruits raampje van gietijzer, een (gewijzigde)
deur, en een tweeruits valraampje.
Het hek langs de voortuin is uitgevoerd als een ijzeren boogjeshek waarvan de
in doorsnede vierkante staanders bekroond worden door een pijnappel. Aan
het linker uiteinde wordt het hek geflankeerd door een gesmede voluutvorm .
Waardering
Het pand Dorpsstraat 304 met bijbehorende schuur en tuinhek is van algemeen
belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als
grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een voorname
tuinderswoning uit circa 1900 en als voormalig woonhuis van Willem Balk,
oprichter van de veiling B & 0. Tevens heeft het pand historischstedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
Zwaag met zijn karakteristieke lintbebouwing van stolpboerderijen en
vrij staande (tuinders )woningen.

DORPSSTRAAT 310

datum foto: 10-08-2004

lnl ·l<llng
S1o l1 l o rderij van het West-Friese type met uitgebouwd voorhuis en
ll 11t ' bouwde sto lpschuur. Op de kadastrale kaart van 1823 staat het
•r in lvl, k van deze stolpboerderij al ingetekend. In oorsprong dateert de
I' • •ht ' r to lp dus tenminste uit het eerste kwart van de 19cte eeuw. Eigenaar in
d'
rstc kadastrale legger (van 1832) is tuinder Pieter Heuvel. Op 29
d · · ' mber 1844 verkoopt hij de boerderij aan Klaas Heuvel , landman te
) st rb l kker (later Zwaag). Links achter de boerderij is op de kaart van
18 een kle in rechthoekig grondvlak getekend, vermoedelijk een schuur. Op
d ' kndastral e kaart van 1912 heeft deze plaats gemaakt voor het grondvlak van
d ' huid ige stolpschuur. Uit de kadastrale leggers valt af te leiden dat de bouw
vn n de sto lpschuur heeft plaatsgevonden in het kadastrale dienstjaar 1901 , dus
v ' rm ede lijk in 1900. Datzelfde jaar komt de boerderij en de eveneens als
1

koestal en hooiberging ingerichte stolpschuur in handen van Aafje Heuvel, de
vrouw van Cornelis Edel, landman te Zwaag. Sinds het kadastrale dienstjaar
1915 is de boerderij eigendom van de familie Schipper (Westfries Archief,
archief gemeente Zwaag, inv .nr. 939 , artikel 126, inv.nr. 940, art. 633, inv.nr.
1993, art. 77, inv.nr. 1995, art. 689 en 752, inv.nr. 1996, art. 836 en 894,
inv.nr. 1998, art. 1401).
Omschrijving
Stolpboerderij van het West-Friese type met rietgedekt schilddak en dito
aangekapt zadeldak boven het uitgebouwde voorhuis rechtsvoor. Het
schilddak heeft de nok evenwijdig aan de weg en evenal s het zadeldak een
pannenrand van (nieuwe) rode Hollandse pannen. Boven de linkerzijgevel is
de pannenrand echter uitgevoerd in zwarte geglazuurde platte Friese pannen.
In het voorschild staat linksboven een vierkante schoorsteen van rode
machinale baksteen met een voet van rode handvormsteen. De boerderij is
rondom voorzien van een gepleisterde plint. Het voorhuis heeft een driehoekig
houten voorschot van brede staande delen en is daaronder gemetseld in rode
genuanceerde handvormsteen vechtformaat in halfsteens verband met snijvoeg
en voorzien van een dubbele rij schootankers. De linkerzijkant van het
voorhuis is in dito baksteen gemetseld, maar in kruisverband (en thans platvol
voegwerk). Het overige opgaande buitenmuurwerk is uitgevoerd in rode
machinale waalsteen in halfsteens verband en voorzien van enkele muurankers
op halve gevelhoogte.
De voorgevel van het voorhuis heeft een symmetrische indeling met centraal
de rouw- en trouwdeur onder een bovenlicht waarin een gietijzeren rooster
met onder meer florale - en krulmotieven, en ter weerszijden een
schuifvenster. De deur is uitgevoerd als een paneeldeur waarvan de drie
panelen verfraaid zijn met opgelegde diamantkoppen . De overgang tussen de
gemetselde parterre en het voorschot wordt verfraaid door een kroonlijst. ln
het voorschot bevindt zich een vierruits schuifvenster. Het voorschot wordt
bovenaan beéeindigd door rechte windveme die samenkomen in een makelaar.
De linkerzijkant van het voorhuis is voorzien van een klein venster, het
aangrenzende middendeel van de voorgevel van een schuifvenster. ln het sterk
terugliggende linker deel van de voorgevel bevinden zich de (gewijzigde)
opgeklampte darsdeuren onder een schot van brede staande delen. Het haakse
gevelvlak rechts naast de darsdeuren is boven de gepleisterde plint uitgevoerd
in brede (bovenaan zeer brede) gepotdekselde delen en voorzien van een
schuifvenster.
De linkerzijgevel , oorspronkelijk vermoedelijk een houten darswand, is
voorzien van twee kleine liggende tweeruits vensters (de indeling van de
rechterzijgevel is meermalen gewijzigd) .

1
• Hangebo uwde stolpschuur linksachter heeft een nagenoeg rechthoekige
plnltcgro nd en een schilddak met een korte nok evenwijdig aan de weg. Het
link rz ij schild is gedekt met zwarte geglazuurde platte Friese pannen, de
ove rige da kvl akken met rode Hollandse pannen. De voor- en linkerzijgevel
:-.ij n gemetse ld in rode machinale waalsteen in halfsteens verband (het
rnuu rvlak links van de darsdeuren echter in kruisverband).
1 c v rgeve l van de stolpschuur telt drie kleine liggende tweeruits vensters
(ui t 1 78) en heeft links van het rechter venster een op geklampte deur met
be vc nli ht. ln het terugliggende linker gedeelte van de voorgevel bevinden
1.ich cl ( ver laagde) opgeklampte darsdeuren. De voorgevel wordt bovenaan
b 'i.l in d igd door een bakgoot.
1n de 1inkerzij gevel van de stoJpschuur zijn vanaf de openbare weg twee kleine
vi rru its ve nsters zichtbaar waartussen een liseen, en uiterst links een raampje.
1 !ovt.: naa n deze gevel een mastgoot op geprofileerde klossen.

WH;l rd erin g

l · st 11 boerd erij Dorpsstraat 310 met bijbehorende stolpschuur is van
n 1 «.;m en be lang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als een in
li oofdvo rm gaa f bewaard gebleven West-Friese stolp uit de l 8de of het eerste
kwart va n de 19<le eeuw met een aangebouwde stolpschuur uit 1900. Tevens
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onderdelen van het dorpslint van Zwaag met zijn
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DORPSSTRAAT 318

datum foto : 24-06-2002

Oms hrij vin g
J r te
to lp boerderij uit omstreeks 1900 met een voorgevel in sobere
·lnss i i tische stijl (pilasters, hoofdgestel). De stolp heeft gezien de lengte
va n de nok als inwendige draagcon-structie een dubbel vierkant en is dwars
• ' p laa t ·t. Typo logisch is het een bijzondere mengvorm van een West-Friese
' n ee n Noo rd-Hollandse stolp: de dars (links) en de koestal (rechts) liggen ,
i als gebruikelijk bij een Noord-Hollandse stolp, evenwijdig aan elkaar, de
dnr de uren bevinden zich echter niet aan de achterzijde, maar aan de
strnatzij de (kenmerk West-Friese stolp). Opvallend is ook dat de darsdeuren
niet, zoals gebruikelijk, terugliggend geplaatst zijn, waardoor ze een relatief
gerin ge hoogte hebben.
1
sto lp heeft een rechthoekige plattegrond en een schilddak met de nok
eve nwijd ig aan de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen .

Op het voorschild staat rechtsonder een lage vierkante schoorsteen van rode
machinale waalsteen met schoorsteenpijp. De van een plint voorziene
buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband
(voorgevel) of halfsteens verband (zijgevels). De zijgevels hebben
schootankers op halve gevelhoogte. Bovenlangs de zijgevels bevindt zich een
zinken mastgoot op ijzeren gootbeugels. De vensters worden ontlast door
segmentbogen en hebben een lekdorpel in de vorm van een afwaterende
rollaag.
De voorgevel wordt door pilasters in vier traveeën geleed en beëindigd door
een hoofdgestel. De twee middelste traveeën zijn beide voorzien van twee Tvensters. In de linker travee bevindt zich een dubbele darsdeur van
opgeklampte kraaldelen, in de rechter travee links een paneeldeur met
bovenlicht en rechts een T-venster. Achter de twee platen onder de twee linker
vensters gaan vermoedelijk keldervensters schuil.
De rechterzijgevel heeft van links naar rechts zes stalraampjes met getoogde
bovenrand, een brede schuifdeur, een opgeklampte deur met getoogd drieruits
bovenlicht, en in de aanbouw rechts een opgeklampte dubbele deur met
getoogde bovenrand en rechts daarvan een getoogd raampje.
De linkerzijgevel telt zes darsraampjes met getoogde bovenrand en heeft links
twee zesruits schuifvensters. Onder het vijfde raampje van rechts bevindt zich
een opgeklampte deur met getoogde bovenrand.
Waardering
Het pand Dorpsstraat 318 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven en door zijn
grootte sterk beeldbepalende stolpboerderij uit het vierde kwart van de 19de
eeuw of het eerste kwart van de 2oste eeuw met een voorgevel in sobere
classicistische stij 1.

DORPSSTRAAT 320

datum foto: 24-06-2002

msc hrij vin g
lolpboerderij van het West-Friese type daterend uit circa 1886. De stolp is
gebo uwd op de plaats van een door blikseminslag afgebrande voorganger.
pdrachtgever voor de herbouw was de familie Van Diepen. Links van de
boerderij stond een bijbehorende knechtswoning die in de jaren tachtig plaats
ge maakt heeft voor een moderne schuur (niet beschermd).
De sto lp heeft een nagenoeg vierkant grondplan en een rietgedekt schilddak
rn et een korte nok evenwijdig aan de weg. Boven de voor- en zijgevels bevindt
zich ee n pannenrand van zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Het
rechte rzij schild heeft aansluitend een spiegel van dito pannen die zich één keer
trapsgewij s versmald en bekroond wordt door een halve cirkel. Boven de
a htergevel is de pannenrand uitgevoerd in gesmoorde Hollandse pannen. De
voor- en zij gevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens

verband boven een in kruisverband gemetseld trasraam. De rechter helft van
de (vernieuwde) linkerzijgevel, de darswand, is echter uitgevoerd in brede
rabatdelen boven een in kruisverband gemetselde plint van rode machinale
waalsteen. De achtergevel is opgetrokken in rode handvormsteen waalformaat
in halfsteens verband met onderin een strook gemetseld in kruisverband .
Middenonder in deze gevel zijn handgevormde boerengeeltjes zichtbaar.
Boven de (voormalige schuit)vensters van de voor- en rechterzijgevel zijn
segmentbogen gemetseld van afwisselend rode en gele koppen . Het halfronde
stalraampje rechts in de rechterzijgevel wordt rondom verfraaid door eveneen s
afwisselend rode en gele koppen. De voor-, rechterzij- en achtergevel zijn
voorzien van snijvoegen en muurankers op circa 3/5 hoogte (in de achterge vel
schootankers). Bovenaan de voorgevel en de rechterzijgevel een bakgoot
rustend op gootklossen .
ln het terugliggende linker deel van de voorgevel bevindt zich een
opgeklampte dubbele darsdeur met vierruits bovenlicht. Het smalle haakse
muurvlak rechts van de darsdeur heeft een deklij st van afwi sselend rode en
gele baksteen. Rechts van de (vernieuwde) darsdeur kent de voorgevel een
symmetrische indeling met in het midden de voordeur en ter weerszijden
hiervan twee vensters (waarin vroeger schuiframen) met gebogen
bovendorpel. De voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur waarin twee
gietijzeren deurroosters naast elkaar. Boven de deur een bovenlicht met
gietijzeren levensboom en gebogen bovendorpel (op het voorschild een
rietgedekte dakkapel van na de bouwtijd).
De linkerzijgevel heeft links een zesruits venster. Rechts in de darswand
bevond zich tot voor kort een opgeklampte deur onder een bovenlicht met
kwartronde bovenhoeken.
In de rechterzijgevel bevindt zich links een venster al s voor, in het midden
twee vensters al s voor, en rechts het eerder genoemde halfronde gietijzeren
stalraampje (het bovenlicht links hiervan en dat rechts van het linker venster
zijn modem). Rechts van het midden is op de plaats van de vroegere staldeur
een nieuwe (voor)deur aangebracht met gietijzeren deurrooster en een
bovenlicht waarin een gietijzeren levensboom.
De achtergevel , de voormalige stalgevel, telt nog drie halfronde stal venstertjes
(het linker dichtgezet, de beide andere thans voorzien van een vast raampje; de
overige deuren en vensters in de achtergevel zijn evenals de dakgoot niet
oorspronkelijk).
De erfafscheiding langs de openbare weg bestaat uit een ijzeren boogjeshek
(uit XXd).
N .B. De aangebouwde schuur linksachter maakt geen deel uit van de
bescherming.

W11u ru cring
1 • sto lpboe rderij Dorpsstraat 320 met bijbehorende erfafscheiding is van
il • ' m en be lang wegens architectuur- en cultuurhistori sche waarde als
m ·r ndee ls gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een West-Friese stolp uit
h ·1 vierde kwart van de l 9de eeuw. Tevens heeft de stolp historisch. ! · 1 nb L1wku ndi ge waarde als beeldbepalend onderdeel van het dorpslint van
/ ,wnil g met zijn karakteristieke lintbebouwin g van stolpboerderijen en
ri,i staa nde (tu inders)woningen.

KOEWJJZEND 1

datum foto: 25-06-2002

Oms hrijving
Vrij ste and woonhuis uit omstreeks 1900 opgetrokken in sobere
bak steenarchitectuur. Het pand heeft een traditionele opzet: een rechthoekige
plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een schilddak met de nok
~ enwijdi g aan de weg. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen.
Midde n op het voorschild staat een bescheiden dakkapel die dateert van na de
bouwt ijd en voorzien is van twee ramen en een plat dak met overstek. De in
r de machinale waalsteen opgetrokken buitengevels zijn gemetseld in
ha lf: tee ns verband boven een plint in kruisverband. De zijgevels zijn voorzien
va n muurankers op halve gevelhoogte en een bakgoot op geprofileerde
ki en.
c voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal een (vernieuwde)
voorde ur met bovenlicht en ter weerszijden twee (voormalige) schuifvensters.

De kozijnen in de voorgevel worden ontlast door segmentbogen en hebben
bovendorpels met getoogde bovenrand en centraal een bloemmotief.
Bovenaan wordt de voorgevel op klassieke wijze beëindigd door een
kroonlijst.
In de rechterzijgevel bevindt zich links een venster als voor en rechtsboven
een raampje.
De linkerzijgevel heeft links een venster met middenstijl.
N.B. De latere aanbouw met plat dak tegen de achtergevel maakt geen deel uit
van de bescherming.
Waardering
Het pand Koewijzend 1 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven woonhui s uit
het vierde kwart van de 19<le of het eerste kwart van de 20' 1e eeuw opgetrokken
in traditionele baksteenarchitectuur.

KOEWIJZEND 3

datum foto : 25-06-2002

msc hrij ving
V rma lige personeel swoning uit omstreeks 1915 opgetrokken in eclectische
ll« nt. Het huis werd gebouwd in opdracht van tuinder H.K. Balk, Koewijzend
5, voo r de huisvesting van zijn werknemer. Het vrijstaande pand heeft een
na enoeg rechthoeki ge plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder een
zade ldak dat zich versmalt boven het minder brede voorste gedeelte van het
1 and dat boven de parterre een borstwering heeft. Het dak is voorzien van een
v rstek en gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De buitengevels zijn
pgetrokken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband en worden
ver! vendigd door banden van contrasterende gele verblendsteen ter hoogte
van de onder- en bovendorpels van de vensters. Boven de vensters in de
v rgevel bevindt zich een rollaag van afwisselend rode baksteen en gele

verblendsteen . De zijgevels ZIJn voorzien van een blokgoot rustend op
geprofileerde klossen.
De voorgevel heeft op de begane grond een breed driedelig venster waarin een
schuifraam met achtruits bovenlicht geflankeerd door lagere en smallere
schuiframen met vierruits bovenlicht. De drie bovenlichten zijn beglaasd met
geel gefigureerd glas (webjespatroon). Links om de hoek bevindt zich een
smal schuifvenster met vierruits bovenlicht waarin dito glas, en daarnaast, in
het terugliggende linker deel van de voorgevel, een portiek met betonnen
vloer. De door een latei met verdiepte siermotieven ontlaste portiek is
voorzien van een paneeldeur onder een bovenlicht van geëtst glas tonend een
op een kalme zee zeilend schip gezien vanaf een met tropische planten
begroeide kust. De paneeldeur heeft bovenin een liggend raam van
facetgeslepen glas met een gebogen onder- en bovenrand, en daaronder een
draairaampje, eveneens van facetgeslepen glas . In het midden van de
verdieping heeft de voorgevel een gewijzigd venster en in de top een
rondvenstertje. De rechte windveren langs het dakoverstek komen samen in
een makelaar waarvan het doorhangende ondereinde een gebogen dwarsbalk
kruist.
In de rechterzijgevel bevindt zich rechts een dichtgezet keldervenster
waarboven een voormalig bedstedenraampje, in het midden een schuifvenster
met achtruits bovenlicht, en zowel links om de hoek van het middendeel al s
rechts in het terugliggende linker geveldeel een smal schuifvenster met
vierruits bovenlicht. Alle drie bovenlichten zijn beglaasd met geel gefigureerd
glas als in de voorgevel. In het terugliggende linker geveldeel bevinden zich
muurankers ter hoogte van de verdiepingsvloer.
De linkerzijgevel is voorzien van muurankers halverwege de parterre (het
keukenvenster links is modem) .
N .B. De uit de jaren tachtig daterende aanbouw aan de achterzijde en tegen de
rechterzijgevel maakt evenals de moderne dakkapel op beide dakvlakken geen
deel uit van de bescherming.
Waardering
Het pand Koewijzend 3 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven
personeelswoning uit het eerste kwart van de 20"e eeuw opgetrokken in
eclectische trant.

KOEWIJZEND 5

datum foto: 25-06-2002

( 111 s ·hrijving
T 11ind1.: rswon ing uit 1926 met linksachter een aangebouwde schuur uit de
1 ouwlij cl. Het vrij staande pand is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
S ·h 1 naa r ontwerp van de Blokker bouwkundige K. Komen (A WG, archief
• •rn cc nte Zwaag, inv.nr. 1055). Opdrachtgever was tuinder H.K. Balk wonend
1nn d Koewij zend gemeente Zwaag. Op 10 juli 1926 kreeg hij vergunning
oor clc bouw. De afschouw vond reeds op 28 oktober van datzelfde jaar plaats
Jo( r ge mee nteopzichter H. Doodeman Kz., " Mr. Timmerman" en aannemer te
%wéla gcl ijk, die onder meer constateerde dat in afwijking van de bouwtekening
op cle pl aats van de geplande kast in de voorkamer er een bedstede was
1 •timm erd zonder verbinding met de buitenlucht. Deze mocht gehandhaafd
1 lij ve n mits er een ventilatie-rozet tussen de bedstede en de gang werd
na ngcbracht.

Het ruime pand heeft een L-vormige plattegrond en een hoogte van één
bouwlaag onder een samengesteld dak bestaande uit een schilddak met de nok
evenwijdig aan de weg, een lager aangekapt wolfsdak boven het ri salerende
linker deel van de voorgevel en een aangeluifeld lessenaardakje boven het
uitgebouwde rechter deel van de rechterzijgevel. Op het linkerzij schild li ggen
rode (oud-)Hollandse pannen, de overige dakvlakken van de woning zijn
gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Zowel op het voorschild als het
rechter zijschild staat een dakkapel voorzien van twee ramen en een
lessenaardakje . Het linker nokeinde van het schilddak en het wolfseind
worden bekroond door een terracotta piron. De kleine aangebouwde schuur
linksachter heeft een rechthoekige plattegrond, een hoogte van éé n bouwlaag,
en een zadeldak met rode (oud-)Hollandse pannen en de noklijn evenwijd ig
aan de weg. De in halfsteens verband gemetselde buitengevels zij n tot de
onderdorpels van de vensters opgetrokken in rode machinale waalklinkers en
onderaan verfraaid door vier uitkragende metse llagen (behalve de
zuidwestgevel van de schuur). Voor het overige is het opgaande
buitenmuurwerk uitgevoerd in bruinroze machinale waalsteen. Bovenaan de
geve ls bevindt zich een bakgoot. De zijgevels zijn voorzien van rozetankers op
halve geve lhoogte. De vensters hebben hardstenen lekdorpel s. In de
bovenlichten van de parterrevensters bevindt zich glas-in-lood, met
uitzondering van de drie vensters rechts in de rechterzijgeve l waarvan de
bovenlichten beglaasd zijn met geel kathedraalglas.
De voorgeve l heeft in het midden een portiek waarin een voordeur met glasin-l oodbovenlicht onder een uitkragende latei van gewassen grindbeton die
zic h uitstrekt boven het smalle schuifvenster rechts om de hoek van het
uitgebouwde linker geveldeel. De voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur
met bovenin twee liggende ruiten van facetgeslepen glas. Rechts voor de
portiek een zijmuurtje. Het risalerende linker geveldeel heeft een uitgeknikte
erker met in beide zijden een schuifvenster met bovenlicht onder een
uitkragende latei van gewassen grindbeton. Het door een gemetselde
balustrade omsloten erkerdak is toegankelijk via een dubbele glasde ur onder
een latei als genoemd . Onder de uiteinden van de twee genoemde lateien
bevinden zich consoles van siermetselwerk. De erker en balkondeuren worden
omlijst door een enigszins naar voren komend muurvlak dat zich naar boven
toe trapsgewijs versmald. Rechts heeft de voorgevel een versmalde versie van
de erker links met identieke omlijsting.
Links in de rechterzijgevel bevindt zich een smallere dito . Verder heeft de
rechterzijgevel zowel in het midden als in het uitgebouwde geveldeel rechts
een schuifvenster. Links om de hoek is het uitgebouwde geveldeel voorzien
van een smal schuifvenster.
In de linkerzijgevel bevindt zich rechts een smal schuifvenster en links ee n
dubbele glasdeur.

1 • ri a lerende zuidwestgevel van de schuur heeft op de begane grond links en
ht s een kle in venster, in het midden een dichtgezette deuropening, en ter
hn lg l va n de zolder eveneen s een dichtgezette deuropening waarboven een
lri ·rL1its bovenli cht.

I' •

Wnn rd crin g
11 ·t pand Koewij zend 5 met aangebouwde schuur uit de bouwtijd is van
til 1 ·meen belang wegens architectuur- en cultuurhistorisch e waarde al s

•r ltcndcc ls gaaf bewaard gebleven tuinderswoning uit de jaren twintig van de
~ O •r ' uw opgetrokken in de stijl van de Amsterdam se School.

KOEWIJZEND 31

datum foto: 25-06-2002

Om sc hrijving
Y rm ali ge tuinderswoning uit 1929. Het vrijstaande pand is gebouwd door
' Il n < r ontwerp van
aannemer J. Huisman uit Zwaag (A WG, archief
•·in cnte Zwaag, inv.nr. 1148). Opdrachtgever was J. Buis Sz. die tot dan
wo nd in de Kerkebuurt in Zwaag. De bouwvergunning werd verleend op 4
opril 1929. Blijkens de ontwerptekening was het verdiepingvenster in de
v rgcve l oorspronkelijk evenals de twee vensters rechts in de rechterzijgevel
vo rzien van bovenlichten met een horizontale roede (invloed Amsterdamse
S ·ho 1). Tu ssen de woonkamer en de rechterzijgevel bevond zich een
lrad iti ne le bedstedenwand bestaande uit twee bedsteden waartussen een kast.
11 ·1· hui s heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag
)lld er een mansardedak gedekt met gesmoorde muldenpannen. Halverwege de
n k ·taat een vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen. De

buitengevels zijn gemetseld in machinale waalsteen in halfsteens verband en
voorzien van muurankers op halve hoogte van de parterre en bovenin de
voorgevel. Bovenaan de zijgevels bevindt zich een (in kunststof vernieuwde)
bakgoot rustend op geprofileerde klossen. De vensters hebben een afwaterende
rollaag als lekdorpel.
De voorgevel telt twee schuifvensters en heeft links een (vernieuwde)
voordeur met bovenlicht. In het midden van de eerste verdieping bevindt zich
een breed venster dat door twee stijlen in drieën onderverdeeld wordt. Boven
de voorgevel heeft het mansardedak een gering overstek. De voorgevel wordt
bekroond door een makelaar met een doorhangende onderste helft ter
weerszijden waarvan enkele planken in V-vorm.
Rechts in de rechterzijgevel bevinden zich twee schuifvensters met in het
bovenlicht een horizontale roede (het venster links in de gevel is naderhand
aangebracht).
Het rechter gedeelte van de Iinkerzijgevel is blind (de linker gevelhelft wordt
door een moderne aanbouw aan het oog onttrokken).
N.B. De moderne aanbouw tegen de linkerzijgevel valt buiten de bescherming.
Waardering
Het pand Koewijzend 31 is van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven
tuinderswoning uit de jaren twintig van de 2oste eeuw.

Beschrijving brug Koewijzend 31 (niet beschermd)
Het erf is bereikbaar via een vaste brug rechtsvoor waarvan het betonnen
brugdek rust op ijzeren liggers (!-balken). In het brugdek is nog het smalspoor
voor de lorrie zichtbaar. De brughekken bestaan uit rechthoekige betonnen
hekpijlertjes waartussen op twee hoogtes ijzeren buizen (het draaihek
halverwege de brug is niet oorspronkelijk).

KOEWIJZEND 45

datum foto: 25-06-2002

) 111 hrijving
V) rm ali ge tuinderswoning uit 1931 met bijbehorende brug. Het vrijstaande
pond is gebouwd in een door de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant
<1 <10 1· n naa r ontwerp van aannemer J. Huisman uit Zwaag. Opdrachtgever
wn s S. ntius. Sz. te Zwaag die op 27 februari 193 l de aanvraag voor een
b )uwvc rgunnin g indiende (A WG, archief gemeente Zwaag, inv.nr. 1200). De
he uwk ten werden begroot op j 3000. In juni van datzelfde jaar vond de
111'.~ · h uw pl aats.
11 ·t pand heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag
(lil i ' r een zolderverdieping met borstwering en zadeldak. Het weinig steile
luk is gedekt met gesmoorde muldenpannen en rondom voorzien van een
nv •rstck. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in
h n l f.~ t ce n
verband. In de zijgevels bevinden zich muurankers op halve

parterrehoogte en ter hoogte van de verdiepingsvloer. Bovenaan hebben de
zijgevels een op geprofileerde klossen rustende bakgoot. Alle bovenlichten in
de voor- en zijgevels zijn beglaasd met geel kathedraalglas. Boven de vensters
bevindt zich verticaal metselwerk en eronder een afwaterende rollaag.
De voorgevel heeft links een driedelig venster waarin een schuifraam met
horizontale roede in het boven] icht geflankeerd door lagere en smallere
schuiframen. Ter plaatse van de dichtzetting rechts in de voorgevel bevond
zich blijkens de ontwerptekening een paneeldeur waarin een smal meerruits
raam en waarboven een bovenlicht. Middenboven heeft de voorgevel een door
een middenstijl in tweeën gedeeld liggend venster waarin twee schuiframen
met horizontale roede en bovenlicht.
De linkerzijgevel heeft rechts een schuifvenster en links twee gekoppelde
schuifvensters, alle met horizontale roede in het bovenlicht.
In de rechterzijgevel bevindt zich thans rechts de voordeur en links daarvan
een schuifvenster met eveneens een horizontale roede in het bovenlicht.
N.B. De latere aanbouw aan de achterzijde maakt geen deel uit van de
bescherming.
Het erf is bereikbaar via een vaste brug rechtsvoor waarvan het betonnen
brugdek rust op gebogen stalen liggers (!-balken). In het brugdek is nog het
smalspoor voor de lorrie zichtbaar (de brugleuningen zijn vernieuwd).
Waardering
Het pand Koewijzend 45 met bijbehorende brug is van algemeen belang
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf
bewaard gebleven tuinderswoning uit het interbellum, opgetrokken in een door
de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant.

PASTOOR NUIJENSTRAA T 2

interieur Lourdeskapel

datum foto's: 13-10-2003

Inleiding
Aan de westzijde van de Pastoor Nuijenstraat gelegen Lourdeskapel daterend
uit 1882. De zeshoekige kapel met uitgebouwde Lourdesgrot is opgetrokken in
neogotische stijl. Opdrachtgever voor de bouw was de toenmalige pastoor van
Zwaag Petrus Franciscus Masker (Delft 1828 - Zevenaar 1906) die de kapel
voor eigen rekening liet bouwen. Hij had Lourdes bezocht en wilde in
navolging van andere plaatsen in Zwaag een verkleinde kopie laten maken van
de grot waar Bernadette Soubirous in 1858 Maria zag verschijnen. Daartoe liet
hij in de zomer van 1877 de grot ter plaatse door een deskundige exact
naschetsen. 6 Bisschop Snickers van Haarlem was aanvankelijk tegen de
6

Rijksarchief in Noord-Holland, archief R.K. Bisdom van Haarlem 18531965 , inv.nr. 522, brief van pastoor Masker aan de bisschop van Haarlem d.d.
9-11-1877. De brief begint als volgt: "Bij de bijzondere devotie die mijne
parochianen betoonen tot O.L.Vrouw van Lourdes , en bij gemis van
plaatsruimte in de kerk voor een beeld of voorstelling op de Verschijning der
H. Maagd aldaar betrekking hebbende, is het sinds lang mijn wensch geweest
eene kleine doch zoo veel mogelijk getrouwe imitatie van de grot van Lourdes

plu11nen, maa r gin g nadat er in Zwaag een wonderbaarlijke genezing had
1 lt111 tsgevo nden akkoord. 7 Naar verluidt heeft pastoor Masker op terugreis van
1ij 11 p ·lgrim sreis naar het Heilige Land in 1881 (van 16 april tot 29 juni) ook
111111 pnus co XIII toestemming gevraagd voor de bouw. 8 In de vergadering
v 111 h ' I kerkbestuur van 22 juli 1881 maakte pastoor Masker zijn
11H 1wpl:inn cn bekend: "Nog werd door den heer pastoor kennis gegeven dat
hi1 voo rn emens was met voorkenni s van den bisschop en zonder bezwaar voor
d · k ·rk eka s. voor eigen rekening, in den tuin achter de begraatplaats een kapel
1· ho uwen ter eere van O.L.Vr[ouw] van Lourdes, waarmede de aanwezige
1·d •11 hunn e in ge nomenheid betuigden". 9 Op 1 december 1881 kreeg Masker
11 11 111 ·l'li ng va n Gedeputeerde Staten om de kapel op slechts 13 meter van de
Il • •rna f'p laa ts te bouwen. De eerstesteenlegging van het gebouw vond plaats
1p <> 11war1 1882 en nog geen vijf maanden later, op 2 augustus, werd de kapel
loor Mn sl er ze lf, daartoe gemachtigd door de bisschop, ingezegend.
1 • 11111 ne11 van de architect en de aannemer van de Lourdeskapel zijn niet
h •k ·nd . Moge lijk was de bouwkundige J. Kooter uit Wognum betrokken bij
1· ho uw. l 11 januari 1884 kreeg Kooter van pastoor Masker, die per 27-1-1884
h ·110 ·md wa s als pastoor in Stompwijk, opdracht om "eene afdekking van
1 ll il en 7.ink te maken over de grot annex de kapel staande achter de R.C.
h · ', l'llll f'p laa ts". 10 De kosten hiervan waren begroot op circa f 400.
V •r1no delij k wa s de grot de eerste twee jaren dus niet overkapt.
l11 tl kapel bevond zich links van de grot een serie kraantjes die net als in
l .ourd ·s wa ter gaven. Bij gebrek aan een natuurlijke bron, gebeurde dit met
1 ·1111 lp va n ee n pompinstallatie. In een in 1930 of 193 1 verschenen brochure
I 1111rt!e.1· 'n Nederland. De Lourdes-kapel te Zwaag N.H. schrijft de
l i •1111111 li ge 1 astoor C.N. Nuijen hierover: "In het begin, dat de kapel gesticht
1 1 1 ~ h ·• Il men de imitatie zoo sterk (wel wat te 1) doorgevoerd om door middel
v 111 ' •11 po mp-in stallatie de kraantjes ook werkelijk water te laten geven. Er
1 t1s · ·11 gil de va n ' pompers' te Zwaag, dat volgens rooster op de vastgestelde

t • in ogcn make n in mijn tuin achter de kerk en heb mij daarvoor een zuivere
'> ' h ·ts va n de grot door een deskundigen te Lourdes doen teekenen, welk
t • ·k

' ni ng of pl an ik voor 4 maanden ontvangen heb ."
1( ijk nrchi e f in Noord-Holland, archief R.K. Bisdom van Haarlem 185319 >5, inv. nr. 522, brief van pastoor Masker aan de bisschop van Haarlem d.d.
1 - - 1880.
H
.N. Nuij en, Lourdes en Nederland. De Lourdes-kapel te Zwaag N.H., s.a.
( I< Oof l93 1),s.l. , p.10.
" Wcstfr ies Archief, Archief parochie van de H. Martinus, inv.nr. 75
N w lenboek 1856-1953), d.d. 22-7-1881.
10 West fri es Archief, Archiefparochie van de H. Martinus, inv.nr. 94 (Stukken
1 ·treffend e de bouw en het onderhoud van de Lourdeskapel, 1881-1933), brief
vn 11 .J . Koo ter d.d. 10-3-1884.

uren te pompen had . fn later jaren is men daarvan (gelukkig, zeg ik)
teruggekomen . De kraantjes zijn er nog, doch de kunstmatig aangeboorde bron
heeft opgehouden te vloeien." Na de oorlog heeft de nagebootste bron plaats
gemaakt voor een beeld van Bernadette.
Uit een brief d.d. 12-10-1933 van de toenmalige pastoor A. Kokkelkoren aan
bisschop Aengenent blijkt dat de kapel zal worden opgeknapt met de uit de te
slopen oude parochiekerk afkomstige banken, gebrandschilderde ramen , en
een van de zijaltaren. 11 Vier gebrandschilderde ramen uit de oude kerk werden
passend gemaakt voor de Lourdeskapel door glazenier J.H. Geurtsen uit
Oosterbeek. Geurtsen leverde gelijktijdig ook het ronde raam boven de ingang
van de kapel. Het zeshoekige bovenlicht in de kapel kan op grond van
stili stische overeenkomsten ook aan Geurtsen worden toegeschreven.
fn 2002-2003 is de Lourdeskapel gerestaureerd in opdracht van de commi ss ie
Actie Behoud Lourdeskapel.
Omschrijving
Op zeshoekig grondplan gebouwde kapel voorzien van een zeszijdig tentdak
waarop een dito dakruiter met ingesnoerde spits bekroond door een metalen
kruis. Het dak en de eveneens zeskante spits zijn gedekt met leien in
Maasdekking. Aan de noordzijde van de kapel bevindt zich een uitgebouwd
portaal onder een steil zadeldakje met dito dekking, tegen de zuidzijde een
grotere rechthoekige uitbouw onder een klimmend zadeldak waarop zwarte
geglazuurde Hollandse pannen. Laatstgenoemde uitbouw is onderaan
geplei sterd en daarboven bekleed met verticale kraaldelen . De kapel en het
uitgebouwde portaal zijn opgetrokken in rode machinal e waalsteen in
kruisverband met snijvoeg en voorzien van een dito sokke l met afgesc huinde
bovenrand. Onderin de sokkel is een laag Engelse patentsteen ingemetse ld
tegen optrekkend vocht. De gevels worden beëindigd door een houten lijstgoot
waaronder uitkragend siermetselwerk in rode machinale waalsteen en witte
kalkzandsteen (onder meer witte kruismotieven, vermoedelijk als verwijzing
naar Christus). Om de spatkrachten van het inwendige gewelf op te vangèn
hebben de zes hoeken van de kapel overhoekse steunberen
met een
versnijding op circa 2/5 hoogte. Zowel de versnijdingen als de bovenzijde van
de steunberen zijn afgedekt met afwaterende blokken kunststeen. De
portaaluitbouw wordt verfraaid door kleine overhoekse steunberen zonder
versnijding, maar met bovenop een dito afdekking. De voorzijde van het

11

Westfries Archief, Archief parochie van de H. Martinus, in v. nr. 94 (Stukken
betreffende de bouw en het onderhoud van de Lourdeskapel , 1881-1933), brief
van pastoor A. Kokkelkoom aan de bisschop van Haarlem d.d . 12-10-1933 .
Uit het liber Memorialis (inv.nr. 4) blijkt dat de gebrandschilderde ramen in
1879 geschonken waren door pastoor Masker vanwege zijn 25-jarige
priesterwijding.

po rt aa l is uitgevoerd als een tuitgevel met een eveneens kunststenen deklij st
d i · ond eraan naar opzij uitkraagt op S-vormig geprofileerde consoles. In de
voo rzi.ide heeft het portaal een met kraaldelen beschoten dubbele
k lrfb oogdeur waarboven een terugliggende gedenksteen met de tekst " IN
11 N REM/ IMMAC[ulatae] CONCEPTIONIS/ B.M.V. [Beata Maria
Virg in e]/ P.F. MASKER Pr[iester]/ A.D. [anno Domini] 1882" (vertaald: ter
er" va n de Onbevlekte Ontvangenis van de Zalige Maagd Maria)
Ter hoogte van de gedenksteen wordt het muurwerk verlevendigd door een
uil krngc nd e sierband die in het midden getrapt verhoogd is. Hierboven heeft
I · tuit ge ve l een rondvenster met een tracering in vierpasvorm. De tuitgevel
wordt bekroo nd door een beeld van Maria die een slang vertrapt.
l 11 de kopgeve l (Z) van de uitbçmw aan de achterzijde bevindt zich rechts een
op •ckl::i mpte deur met getoogde bovenrand. Deze deur geeft toegang tot een
ki ·in c ruimte waarin vroeger water opgepompt werd . De westgevel van de
ui tbc uw heeft links van het midden versnijding en rechts daarvan een zwaar
~ ·h tank er.
1n d vier geve ls zonder uitbouw bevindt zich centraal een spitsboogvenster
voo rzien va n een gotische tracering met bovenin de vensterkop een driepas.
) n !crin cl e zuidoostgevel is een hardstenen gedenksteen ingemetseld met het
c pschrifl " DE EERSTE STEENEN/ ZIJN GELEGD DOOR/ W.M. BAKKER
) 0 4 '/i .JAAR/ EN/ P.F. JONG Pz OUD 3Y2 JAAR/ 6 MAART 1882" .
Tegen de noordwestgevel hangt in een smeedijzeren klokkenstoel een bronzen
luik lok met het opschrift " Petit & Fritsen me fuderunt. " (Petit en Fritsen
hebben mij gegoten).
1 • ho ut en dakruiter vormt al s het ware een verkleinde kopie van de kapel zelf:
· ·ncc ns achthoeki g, per zijde één spitsboogven ster (waarin thans matglas; in
Il ' l ve nster aa n de wegzijde bevindt zich een draairaam), en ook voorzien van
< v ' rhoekse steunberen met versnijding.
11 t interi eur van de Lourdeskapel verkeert nog merendeels in cle
oo rspronke lijke staat. De vloer van de kapel is betegeld met zeshoekige
plav ui ze n in de kl euren grijs, zwart en rood. De zes gepleisterde wandvlakken
w rel en elk omlij st door een rondboog rustend op lisenen
waartegen
dri ·kwartronde colonetten die een zeshoekig stergewelf dragen. De zes
· 1 nn etten hebben bladwerkkapitelen waarboven drie gewelfribben
same nkomen. Centraal in het gestucte stergewelf bevindt zich een zeshoekige
lantaa rn van geringe hoogte waarin een eveneens zeshoekig glas-in! clbovenlicht van gietijzer tonend een zespuntige ster in geeltinten met
blauwe accenten (het fond van blank gewolkt glas was vroeger op identieke
wij ze beg laasd). Elk van de enigszins voorover hellende zijden van de lantaarn
is beschilderd met een rood tekstlint waarop vanaf de grotzijde met de klok
rn ce in goti sche letters de volgende tekst: "Maria! / Geheel schoon/ zijt gij/ en
cl c / erfsmet is/ niet in U."

Het ingangsportaal opent naar de kapel met een kortboog waarboven een
meerkleurig houten balkon in gotische stij 1 rustend op twee geprofileerde
dragers met vierpas- en bladmotieven. Het opengewerkte balkonhek is onder
meer samengesteld uit drie- en vierpassen. In de voorzijde van de
hoekpijlertjes van het balkonhek bevindt zich een verdiept vlak beschilderd
met een Latijns kruis waar omheen een tekstlint met het opschrift "Ave Maria''
(links) en "Gratia Plena" (rechts). Het ingangsportaal heeft rechts een
paneeldeur met een bovenpaneel in spitsboogvorm, en links een smallere
paneeldeur waarnaast een houten spiltrap naar de ruimte boven het portaal
(achter beide deuren bevindt zich bergruimte). De binnenzijde van de
buitendeur is verfraaid met panelen in gotische stijl. De ruimte boven het
ingangsportaal opent met een spitsboog naar het balkon en heeft een vloer van
brede delen en langs het trapgat een hek waarin gietijzeren spijlen. Het stei Ie
zadeldak erboven is aan de onderzijde gestuct. Ter weerszijden van de
doorgang onder het balkon is naderhand een hardstenen wijwaterbak
aangebracht met het Christusmonogram " IHS" en daaronder de tekst
" GEDENKT/ MIJNE/ MISSIE" (links) en "F ATHER/ L. SCHOUTEN/ 29-51936" (rechts).
Onder het venster rechts van de grot zijn enkele (herplaatste) witmarmeren
votiefplaten bevestigd daterend uit de jaren · 80 en het begin van de jaren · 90
van de 19cte eeuw. De oudste en tevens grootste herdenkt de eerste bedevaart
vanuit Nederland naar Lourdes (en de middenfranse bedevaartsplaats Paray-leMonial) van 17 tot 29 september 1883, 25 jaar na de verschijningen aan
Bernadette. Deze bedevaart stond onder leiding van pastoor P.F. Masker.
Links van de grote votiefplaat hangt een houten kastje met glasdeur waarin
voorwerpen van dankbare gelovigen zoals rozenkransen, medailles, sieraden,
een koperen neus, etc. (blijkens een oude ansichtkaart hing het kastje vroeger
links van de grot). Onder het venster rechts van de ingang zijn enkele jongere
votiefplaten herplaatst.
De wand tegenover de ingang wordt doorbroken door een verkleinde kopie
van de Lourdesgrot uitgevoerd in pleisterwerk op een gemetselde constructie
van rode machinale waalsteen (en vermoedelijk naderhand aangebrachte
bimssteen). In de kleine nis rechtsboven in de grot staat een gepolychromeerd
gipsen beeld van Maria van Lourdes. Rond het bovenste deel van deze nis is
de volgende tekst aangebracht " IK BEN DE ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS''. In de rechterzijde van de brede grot-opening is een stukje
rots van de echte grot ingemetseld met daar omheen de volgende tekst:
"STEEN UIT DE GROT VAN LOURDES/ GESCHENK VAN DE/ EER W.
PATERS VAN LOURDES/ VOOR DE GROT TE ZWAAG". Via een kleine
opening in de grot is zichtbaar dat boven de grot-opening ter versteviging een
horizontale smeedijzeren trekstang is aangebracht. Achter het linker gedeelte
van de grot is ook een schuine trekstang zichtbaar. De vloer is ter plaatse van

d •l'ut·open in g eni gszins verhoogd en voorlangs voorzien van een hardstenen
11111d . 1 grot werd vroeger over de volle breedte afgesloten door een
111 • • lij z ' ren hek, waarvan than s het rechter gedeelte resteert evenals twee
lt !-pij l ·rs. p de rondboog boven de grot is naderhand de volgende tekst
•liil l •rd : " DE VERSCHIJNING VAN O.L.V. TE LOURDES OP 25
1 "•

1n 1858".
i ·r uit de oude dorpskerk afkomstige gebrandschilderde ramen tonen
• •I •iirl ·ni s en uit het leven van Maria: links van de grot achtereenvolgen s de
11 thid ling der herd ers en het Heili g hui sgezin, rechts de Bruiloft te Kana en
d · V •rl vin g va n Maria en Jozef. Het glas-in-loodvenster boven de ingang
11 • ·l't in li et midden een gebrandschilderde afbeelding van Maria.
1 • ki ·11 rstellin g in de kapel is gedeeltelijk teruggebracht naar de
oor ~ pl'! nkelijke situ atie.
1 l' ' l' I' 1 ·r •i.:n oe111de ruimte linksachter in de grot-uitbouw heeft gepleisterde
111111' •11 , ' 11 cl it o tooggewe lf en zand op de vloer. Tegen de achtermuur is een
11 1 1 1 •n ki •mbeuge l bevestigd (vermoedelijk ten behoeve van de niet meer
,, 1111 •1.i 'C w, terpomp). Op de linker muur is de volgende tekst zichtbaart: "J.
1'11'I'1kk ' 11 . z 1882/ Eerste Waterpomper/ in Zwaag[?]"

·ring
l, 11p ·I aa n de Pastoor Nuijenstraat 2 is van algemeen belang wegens
l ll lt 11urhist ri sc he -, architectuurhi storische - en zeldzaamheidswaarde als
1,11 l ·n 1
Is aaf bewaard gebleven Lourdeskapel uit het vierde kwart van de
11
1'"' ' uw pgetrokken in neogotische stijl.
\
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l 11 ll'ill l11 g
111\ I •
tzij de van de Pastoor Nuijenstraat gelegen rooms-katholieke Sint
tvl 11t i1111skcrk daterend uit 1932-1933. De kerk en de door een gang daarmee
v · 1 I on ·n sacri sti e annex misdienaarskamer en bergruimte zijn gebouwd naar
0 111 1 ·rp va n de Haarlemse architect Josephus Antonius Maria Bekkers
( 111stcrda rn 1892 - Buchenwald 1945) in de stijl van de late Amsterdamse
..; •h < 1. c keuze voor Bekkers is te danken aan de toenmalige pastoor C.N.B
N11ij ·n 1 en Haag 1877 - Zaandam 1941). Nuijen had in 1917 als kapelaan
111 d\: Amsterdamse St. Willibrordusparochie opdracht gekregen een nieuwe
p 11·0 ·h ic IC st ichten en onder zijn pastoraat werd in 1923-1924 een definitieve
k ·rk 1 ' b uwd, de door Jos. Bekkers ontworpen Vredeskerk (Pijnackerstraat
1/) . Nuijcn was tot dan toe blijkbaar tevreden over diens werkzaamheden, want
111 1ij11 benoe ming in Zwaag op 15 februari 1926 zou hij Bekkers aantrekken

als architect voor zowel de hulpkerk in Zwaagdijk-West (1929) als de nieuwe
parochiekerk in Zwaag. De laatste werd blijkens het Liber Memorialis
gebouwd ter vervanging van de veel onderhoud vragende oude Martinuskerk
aan de Dorpsstraat. 12 Uit een ingeplakt artikel d.d. 19 april 1930 in hetzelfde
gedenkboek blijkt dat dit niet de enige reden was. Nuijen schrijft hierin over
de oude kerk uit 1858: "En deze ... Ook deze zal wel een s vervangen worden
door een andere. Doch hoelang zal dit nog duren ? Een sieraad is dit kerkje
noch voor het bijna geheel katholieke Zwaag, noch voor het opbloeiend WestFriesland. En toch , over het geloofsleven van mijn parochian en heb ik niet te
klagen. Het zijn zulke goeie, beste menschen . Konden wij (mijn kapelaan en
ik) hen maar warm krijgen voor een meer passend bedehui s. Nu op dit
oogenblik in Rusland de kerken gesloten worden door een troepje
communistische onverlaten, zou het verrijzen van een ni euwe kerk een
waardig eerherstel zijn voor de beleedigde Majesteit Gods.'' Op 28 september
1931 werd definitief besloten tot de bouw van een nieuwe kerk voor circa f
80.000,-. Drie maanden later had Bekkers de schetsen klaar voor het nieuwe
kerkgebouw dat in de as van de Lourdeskapel gesitueerd werd. De uitgewerkte
tekeningen werden voorgelegd aan de Liturgische Commissie van het bisdom
en deze advi seerde de entree te wijzigen (Bekkers had aanvankelijk in de
voorgevel twee dubbele deuren gepland, elk met een zadeldakje als luifel). Op
25 februari 1932 vond de aanbesteding plaats die uitsluitend open stond voor
"R. K. geörganiseerde aannemers". Het werk werd op 2 maart gegund aan
aannemer Godefridus Kuypers uit Hoogwoud die met f 84.920 de laagste van
de 15 inschrijvers was. Opzichter bij de bouw werd S.J. Meegdes uit Halfweg .
De vanaf de fundering geheel ijzeren hoofdconstructie van de kap maakte
geen deel uit van de aanbesteding, maar werd voor f 3582,75 geplaatst door
N.V. Gebroeders Vincent, fabriek van kunstsmeedwerken en ij zerconstructies
uit Schiedam. Het marmer voor de altaarvloeren en voor de door Bekkers
ontworpen hoofd- en zijaltaren, doopvont en communiebanken werd geleverd
door N.V. De fabriek van Marmerwerken v/h G. & J. Cool in Amsterdam. 13
De twee beelden op de zijaltaren en het corpus boven het oorspronkelijke
hoofdaltaar zijn in 1932 vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer C.A.
Smout, winnaar van de Prix de Rome in de beeldhouwkun st 1906. Het door de
Alkmaarse orgelmaker Bern. Pels en Zoon gebouwde pijporgel dateert
eveneens uit 1932 en werd het jaar daarop geplaatst. Meubelfabriek Firma E.

12
Westfries Archief, archief parochie van de H. Martinus te Zwaag, inv.nr. 4.
Overige ten behoeve van de inleiding geraadpleegde stukken uit het
parochiearchief zijn de inventari snummers 75, 86, 87, 89 en 13 7, en uit het
archief van de gemeente Zwaag inv.nr. 1214.
13
Het Maria-altaar is een geschenk van pastoor Nuijen zelf, het Jozefaltaar
van mej. M. Molmans; de communiebanken werden geschonken door C. Jong
Thsz. en het doopvont door de Boerenleenbank.

W ' rl n in Cuijk leverde in 1933 de kerkbanken voor f 4905. Na een verre van
vl •kke l os verlopen bouw kon de nieuwe kerk op 15 augustus 1933 worden
in ' •zegend door mgr. J.D. Aengenent, bisschop van Haarlem. 14 De oude
Ma rt inu skerk aan de Dorpsstraat werd het jaar daarop ges loopt. De klokken
1ic in de toren van de nieuwe kerk hingen zijn door de Duitse bezetter
' ·roofd. Op 21-11 - 1949 leverde de bekende klokkengieter Petit en Fritsen uit
/\n rl -Ri xte l twee ni euwe klokken genaamd H. Martinus en H. Donatus.
11 •t in 1cri eur is in 1958 verfraaid met 14 gebeeldhouwde krui swegstaties van
cl h, 11 1 va n kun stenaar Jean Weerts uit Maastricht (levering en plaatsing:
SI· ' nh ouwerij Voge lpoe l uit Hoorn). Ze zijn geschonken door de parochianen
vanwe het 25-jari g bestaan .van de kerk. De tuin links van de kerk wordt
n 111 d voor- en linkerzijde begrensd door een lage gemetselde tuinmuur di e
Int · •rt uit de bouwtijd en evenals de twee heiligenbeelden ter weerszijden van
cl• d organg in deze muur deel uit maakt van de bescherming. De twee
1 · ·Id ' 11 waren in 1875 geplaatst in de voorgeve l van de oude Martin uskerk en
v •rhu isde n in 1933 naar hun huidi ge plek.
N. . c ni euwe stookruimte tegen de linkerzijgevel van de kerk va lt buiten de
b ·s herm in g.

Oms ·hrijving
p nngenoeg T-vormig grondplan gebouwde krui skerk met rechtsvoor een
ha1f naa r opzij uitgebouwde hoektoren. Het forse en steile zadeldak boven het
llr •de middenschip wordt aan weerszijden geflankeerd door een serie van vier
lwn rskappen boven de smalle, als zijpaden fun gerende zijbeuken . Hiervan
de aan het tran sept grenzende dwarskappen sterker uitgebouwd (ten
v van de zij altaren en biechtstoelen). De zadeldaken van de nog verder
b uwd e en hogere transeptarmen reiken tot 1,70 meter onder de op 15
1'1 1 problemen bij de bouw waren talrijk en zouden uiteindelijk leiden tot het
ont sl g van architect Bekkers op 19 mei 1933 (Nuijen: " Wij walgen van uwe
slapp houding"). Tien dagen later werd het ontslag echter door de bisschop
t.1.: ruggedraa id en pastoor Nuijen , een "onmogelyk mensch" volgens de
bis · hop, gedegradeerd tot conrector van een broederhuis in Amsterdam
0 111 Ic l hij zich weigerde te schikken naar de uitspraak van een bischoppelijke
· mini sie van beroep (aan de voorzitter van deze commissie schreef de
w •in ig tactvolle Nuijen: "U is een knoeier en bedrieger[".] En bovendien is
U een groote verwaande leugenaar"). De problemen bij de bouw waren
ov ri gens ni et alleen van bouwtechnische, maar ook van fin anciële aard: twee
1n na nden na het begin van de bouw ging het Amsterdamse effectenkantoor
I· .Th. verard waar het gehel e kapitaal voor de kerkbouw was ondergebracht
~ illi et. Ge lukkig zou de verkoop van de twee onderpanden uiteindelijk
nngenoeg vo ldoende opbrengen, maar ondertussen moesten we l de termijnen
van de aanneem som betaald worden.

meter gelegen nok van het hoofddak dat zich voortzet boven het ondiepe, recht
gesloten koor. Het nokeinde van het hoofddak wordt beëindigd door een
smeedijzeren kruis. Boven het achterste gedeelte van het koor is het hoofddak
als het ware met enkele meters verlaagd . Het ten noordoosten van de kerk
gesitueerde bijgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en een hoogte van
één bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. Het bijgebouw
wordt door een haaks daarop staande gang met dito zadeldakje verbonden met
het noordertransept. Alle genoemde daken zijn gedekt met bruin verglaasde
Rom aanse pannen. De horizontaal beëindigde geveldelen (beh alve die van de
verbindin gsgang) worden afgedekt door een bijpassende bruin verglaasde
tege lrand. Het buitenmuurwerk is uitgevoerd in geelgenuanceerde mac hinale
waalklinkers in Noords verband met verdiepte lintvoegen en platvolle
stootvoegen. De onderste strook metselwerk (tot circa 1 meter) is echter
geheel platvo l gevoegd en uitgevoerd in deels mi skleuri ge, deels gesinterde
waalkl inkers in uiteenlopende kleur (van geel tot paarsrood) in een
verge lijkbaar kettin gverband, maar met de kop ni et middenboven twee
strekken, maa r een halve steen naar links verschoven. Met uitzonderin g van de
ke lderve nsters zijn de ve nsters, tenzij anders vermeld , beglaasd met g las in
lood (vern ieuwd: oorspronkelijk eveneens staande rechthoekj es, maar in
kleuriger glas). Onder de vensters een dubbele rij lekdorpe ltege ls in
bruin verglaasd gres. De buitendeuren zijn uitgevoerd als ge lakte paneeldeuren
verfraaid met drie opliggende verticale latten; de voordeuren van kerk en
bij gebouw zijn van moulmain teak, de overige buitende uren van grenen.
Tegen de zij- en achtergevels hange n expressief vormgegeven zinken
vergaarbakken.
De asy mmetrische voorgeve l wordt onder de geve lpan nen beë indigd met
vlechtingen en bovenaan bekroond door een granieten krui s waaronder
siermetselwerk in waaiervorm (met middenonder een uitkrage nd granieten
sierblok). In het midden van de voorgevel openen drie gekoppe lde
lancetbogen met in springende rand en expressieve sluitsteen van graniet naar
een brede portiek. De laatste heeft een vloer en plint van gele plavuizen , in de
achtermuur een dubbele deur met ter weerszijden twee kleine vensters, en in
de smalle zij muren een enkele deur die toegang geeft tot een zijportaal. De
granieten bases van de lancetbogen zijn aan de voorzijde hoger uitgevoerd en
ter weerszijden van de middenboog bovendien naar voren uitgeknikt om te
di enen als voetstuk voor een driehoekige lan taarn met een staander van
siersmeed we rk. Recht onder de bogen is de vloer betege ld met terra
grestegels. Voor het portiek een ruim bordes met ge le tege lvloer, lage
zijmuurtjes (rechts gewijzigd t.b.v. een toegang voo r invaliden) en drie
gemetselde treden (metse lwerk als onderaan de buitenmuren). Ter weerszijden
van de boogstelling heeft de voorgevel een smal venster, en middenbove n een
gekeperd spaarveld waarbinnen dri e keperboogvensters: een hoog

1111 11 ·11 vcnstcr tu ssen lagere zijvensters met daaronder een verdiept vierkant
111t1u1· lnk.
1 • vo rgcve l wordt aan de linkerzijde geflankeerd door een uitgebouwde
on l'ln oli gc doo pkapel met plat dak en zowel in de voor- al s linkerzijde een
1 1111· smnlIe vensters, en aan cle rechterzijde door de eerdergenoemde
ho · ~t l l' 11 . Deze ruim 37 meter hoge toren heeft een vierkante plattegrond
(d ,XO in) en een ingesnoerde vierzijdige naaldspits (oorspronkelijk gedekt met
ko p 1· w:1arvan de brede voet sterk uitkraagt boven een terugli ggende band
\11 11 si ' rm c1se lwerk. De spits wordt bekroond door een vergulde bol waarop
1'1' 11 111 ' ta l ·n kruis. In het achtervlak van de spits zijn ladderhaken aangebracht.
1lo ·nin ' lke zijd e van het spbere, ongelede torenlichaam bevindt zich een
11 l ~ 1·:i • ·nel staa nd muurvlak waarbinnen een eveneens uitkragend gemetselde
lr t'kunt ' wij ze rpl aat van zwarte dofverglaasde bakstenen met vergulde
11 ij1 ·rs •n dito baton uuraanduiding, en lager drie siermotieven (een rondj e
111 1 •n twee kruisjes). De uitkragende galmborden daaronder zijn evenal s de
1111 ll· I ·r oven en de twee uitkragende sierblokken eronder bekleed met koper.
111 1111' het verti ca le onderste sierblok strekt zich een smalle verdiepte verticale
h1111 1 LI it ver de torenschacht. De band in de voorkant van de toren bevat twee
li ·htll p ' ningen van glazen bouwstenen en eindigt op een uitkragend blokje
rn ni ·1 direct boven een tweetal smalle vensters ter hoogte van de begane
gro nd. ncleraan de band in de blinde rechter torenzijde is eveneens een
•r1111i •t 11 bl okj e aangebracht. Beneden in de achterzijde van de toren bevindt
1.i ·h 'Cn paar ve nsters al s in de voorzijde, maar meer naar links.
1 • b iele zij geve ls hebben in elk van de vijf puntgevels drie
k ·p ·rbo gvensters: een hoog middenven ster tu ssen twee minder ho ge
·ns1T. 1n de transeptgevels zijn deze ven sters hoger en breder uitgevoerd.
11 1·ra an de noordelijke transeptgevel bevinden zich bovendien drie liggende
·t 11 n keldervensters voorzien van vijfruits valramen . De noordelijke
trn 11s ·ptgeve l wo rdt links geflankeerd door een hoge gemetselde schoorsteen
11 r hts door een laagbouw (toegang naar de stookkelder onder het
IH 1· 1·rtransept) met plat dak waarin een drietal smalle vensters en rechts om
1• ho ·k e n deur. Onder de uitkragende betonnen dekplaat van de schoorsteen
l ·n1gli ggcnd metselwerk (een vergelijkbare vormgeving als bij de toren).
Li nks tcg n de noordelijke transeptgevel sluit de genoemde gang aan die de
v •rbind in g vormt met het bijgebouw. De 7 meter lange gang heeft een breedte
vnn ruim 2 meter en in de westgevel een serie van zeven keperboogvensters.
1'
stge ve l van de gan g is blind. De kopse voor- en achtergevel van het
hij g ' i uw (c irca 6,5 x 11 m) zijn uitgevoerd als symmetrische puntgevel met
·h ud r en in het midden van de verdieping een smal vierruits stalen venster
z ndcr glas in lood). Beneden in de voorgevel bevinden zich drie gekoppelde
k ·p ' rboogven sters, in de achtergevel links en rechts een drietal smal Ie
k ·1 ' rb ogvensters. De noordgevel van het bijgebouw is blind. In de zuidgevel
links twee gekoppelde keperboogvensters en rechts een spitsboogportiek

waarin een teakhouten paneeldeur als genoemd, maar met daarin een staand
raampje . Voor het portiek een bordes met lage zijmuurtjes, drie gemetselde
treden (als bij het bordes voor de kerk) en een vloer van rode tegels . Op de
nok van het zadeldak van het bijgebouw staat een lage vierkante schoorsteen
(metselwerk als genoemd) met een uitkragende bovenrand boven terugliggend
metse lwerk (een vergelijkbare vormgeving als bij de andere schoorsteen en de
toren).
In beide zijgevels van het koor bevindt zich één keperboogvenster; de aan een
sloot grenzende oostgevel (de koorsluiting) is evenals de oostgevel van het
zuidertransept blind. De oostgevel van het noordertransept heeft onderaan
twee liggende stalen keldervensters met vijfruits raam.
Het interieur verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en is
uitgevoerd in schoonmetselwerk van geelgenuanceerde machinale waal steen
in kruisverband met verdiepte voeg. Tot lambri seringhoogte zijn de
binnenmuren gemetseld in een siermetselverband en voorzien van een rode
tegelrand als plint. Het bijna 13 meter brede middenschip wordt van de smalle
( 1,80 m), als zijpad fungerende zijbeuken gescheiden door drie rechthoekige
pij Iers (eveneens schoonmetselwerk als genoemd) die door een spitsboog
verbonden worden met de zijmuur. De met eikenhout omtimmerde sta len
hoofdspanten van de ziende kap zetten zich achter het metselwerk van de
pij Iers voort tot aan de fundering. De expressief vormgegeven " consoles" van
de hoofdspanten bestaan uit een omkokering van moulmain teak. De eveneen s
omtimmerde spanten in het transept rusten op vergelijkbare consoles. Boven
het midden schip , het transept en het koor bevindt zich een ziende kap in de
vorm van een cassettenplafond bestaande uit (met vurenhout) omtimmerde
gordingen (deels van staal), holle ·'sporen" (kokers van vurenhout) en panelen
van okumé triplex. De steekkappen boven de zijbeuken zijn eveneens zo
uitgevoerd. De brede muurlijst onderlangs de plafonds heeft evenals de
consoles een expressieve profilering.
Het koor opent met een triomfboog in de vorm van een lancetboog naar het
tran sept en heeft achterin een tweede, enigszins minder grote triomfboog van
dezelfde vorm. De aan het transept grenzende zijbeuktravee is verbreed ten
behoeve van een in een spitsboognis geplaatst zijaltaar: links (N) het Mariaaltaar met een beeld van Maria met Kind en rechts (Z) het Jozefaltaar met een
beeld van Jozef met Jezus aan zijn zijde. De in hoogreliëf uitgevoerde beelden
zijn van Franse kalksteen. Beide zijaltaren zijn evenals de twee
communiebanken vooraan en het gewijzigde oorspronkelijke hoofdaltaar
sober vormgegeven en uitgevoerd in zwartgeaderd wit marmer (paonazzomarmer; van de zuilen en het dekblad van het oorspronkelijke hoofdaltaar is in
XXc een tweede altaar gemaakt). De zijaltaren zijn geplaatst op een
altaarvloer van witgeaderd zwart marmer (bleu beige) met een rand van
gepolijst hardsteen . Het oorspronkelijke hoofdaltaar staat op een hogere

il111rvl er va n dito marmer met aan drie zijden dri e treden van gepolijst

h ll'li ~ t 'en (in XXc ve rgroot ten behoeve van het tweede altaar). Op di t altaar is
·'Il b ' I nnen tabern akel geplaatst waarvan het koperen dakje bekroond wordt
d Hll' ' n dit kroo n met krui sj e. De koperen voorpl aat van het tabern akel
100111 in reliëf het Lam Gods omringd door engelen (vermoede lijk dateert de
001pl11t1t uit 192 1 en is deze nog afkomstig uit de gesloopte Martinu skerk).
111\ h ·1 h uten krui s achter het tabern akel hangt een bronzen corpus.
'I • •1: nove r beid e zij altaren staat een in moulmain teak uitgevoerde biechtstoe l
111 ·t b iv •naa n ee n ex pressieve tandlij st. De deuren van de bi echtstoe len zij n
li ·11 •llèlc vo rm gegeven als de buitendeuren en bovendien voorzien van een
•l11 s-in-I draa mpj e in de VOITfl van een Latijns krui s. De overige deuren in de
1 •rkrui111 1e zijn ook van moulmain teak en van vergelijkbare vormgeving als
d • h11it nde uren. In de muren van de zijbeuken bev inden zich in reliëf
tti t • ·v rde kru iswegstati es van Franse kalksteen (Brauvill e).
1k i 1·ht erste gedee lte van het middenschip wordt als gangpad afgescheiden
111 idd 1 een dwarsmu ur waarin op de begane grond drie spitsbogen en
d1111rb ven ee n grote spitsboog die opent naar het achterliggende zangkoor.
1. UI. t 1 cn mde heeft een betonnen vloer, een pl afond als in het middenschip
·n e n ge metselde balustrade (s iermetse lverband) waarop een door
·i ·rsm edwe rk gedragen houten leunin g. Op het zangkoor staat een electropn 1111 ati sch Pels-orgel met twee kl avieren en vrij pedaal. Het orge l telt 19
1· • • ist r · en heeft een modern orgelfro nt met open opstellin g bestaande uit
l w ' • g ke perde fro ntde len waartussen, vanwege het achterli ggende ven ster,
' ' Il laag mi dde ndeel dat eni gszins terugli gt en hori zontaal beëindigd wordt (in
1 5 is de vrij staande speeltafe l verpl aatst naar opzij ). Het zangkoor is
b ·r ·ikbaa r via een betonn en scheluwe trap (met kwart) beneden in de toren.
1l lV naa n deze brede trap opent een spitsboog naar een betegelde overl oop,
w:i: 11· en ·talen branddeur toegang geeft tot de toren. De muren van de toren
;, ij n aa n de binnenzijde gecementeerd . De vier onderste torenzolders hebben
· ·n vl er va n ge wapend beton, di e boven de klokkenzolder een houten vloer.
M ' l ui tz ndering van de genoemde onderste trap zijn de trappen in de toren
van h ut:. Op de door stalen H-balken ondersteunde houten torenvloer ter
ho gte va n de wij zerpl aten staat een uurwerk vervaardi gd door "JOS . VAN
· K RK HOF/ FA BRIEK VAN TORENUURWERKEN,/ KLOKKEN EN
/\ RILLONS/ AA RLE-RIXTEL 1933" . Op de klokkenzolder eronder hangen
in en stalen klokkenstoel twee bronzen klokken met het opschrift "H.
M/\ RT IN US/ 1949." en "H. DON ATUS/ 1949." De spits heeft een met
hoek ij zers versterkte houten kapconstructi e en een hori zontaal beschot van
brc Ic de len.
nderin de toren opent een kleine nevenruimte middels een spitsboog naar het
schip (aanvankelij k had Bekkers hi er de doopkapel gepl and ; naar verluidt deed
clcze ruimte oorspronke lijk dien st als bidkapelletje en stond er een bid stoel). In
lcze rui mte is naderhand een derde biechtstoel gepl aatst, met een

vergelijkbare vormgeving als de twee bestaande en eveneens van moulmain
teak. Het kruisvormige raam in beide deuren is hier beglaasd met geel
kathedraalglas. Linksachter heeft de kerkruimte een afgeschuinde hoek waarin
een spitsboog opent naar de uitgebouwde voormalige doopkapel. De toegang
van de doopkapel is afsluitbaar middels een bronzen dubbel draaihek waarvan
de getrapte bovenrand bekroond wordt door een kruis. De golf-, plant- en
kruismotieven in het hek symboliseren Christus als bron van leven gevend
water (Openbaringen 21 vers 6: "Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de
bron met water dat leven geeft"). De doopkapel heeft een vlak
cassettenplafond en opgaand muurwerk als in de kerkruimte. De (door tapijt
aan het oog onttrokken) vloer ligt, toepasselijk voor een doopkapel , twee
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treden lager. Het eveneens door Bekkers ontworpen (nagenoeg) vierkante
doopvont van paonazzo-marmer staat thans nabij het Maria-altaar en heeft een
koperen deksel in de vorm van een tentdak bekroond door een bol met kruis.
Op het deksel de tekst " Bewaar/ uw Doopgenade/ ongeschonden''.
De gangpaden in de kerk zijn betegeld met roodbeige gemêleerde tegels en,
langs de rand, rode tegels. Twee treden van gepolijst hardsteen leiden vanuit
de zijbeuken naar de transeptarmen en van daar nogmaals twee dito treden
naar een ruim podium in de viering. Het podium wordt geflankeerd door lage
zijmuren van siermetselwerk (als het opgaande muurwerk) waarop een laag
hekje van siersmeedwerk. Een dito hekwerk stond op de nog aanwezige
geprofileerde oorspronkelijke voorste podiumrand van gepolijst hardsteen. De
vloer van het podium is betegeld met grote zalmbeige gewolkte plavuizen
binnen een raster van rode tegels met geglazuurde helrode tegel s op de
snijpunten.
De sober vormgegeven kerkbanken in het schip zijn uitgevoerd in eiken en
eiken triplex en aan de zijkanten genummerd middels een uitgespaard cijfer
(het losse eiken kerkmeubilair op het priesterkoor is eveneens door Bekkers
ontworpen, maar pas in 1940). In beide transeptarmen bevonden zich
oorspronkelijk aparte kinderbanken, mogelijk om zo beter toezicht te houden
16
op de lieve jeugd.
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In een brief van 7-4-1932 schrijft architect Bekkers over de doopkapel aan
pastoor Nuijen: " Ik heb nu een mooiere indeeling van het voorportaal
gevonden , hierdoor werd het beter de doopkapel naa[r] het Noorde te
verplaatsen, ook dit is een juistere plaats, ik dacht deze kapel nu twee treden
lager te leggen, met een hekje afgesloten, de trap voor zangkoor komt dan
meer in de toren".
16
Van december 1932 tot maart 1933 hadden zich in de oude Martinuskerk
nog "afschuwelijke heiligschennis-sen" voorgedaan: op verschillende plaatsen
en tijden waren tegen de onderkant van de kerkbanken hosties geplakt, naar
later bleek het werk van circa tien jongens van 7 tot 9 jaar.

11 l •r het noordertransept is een stookkelder gesitueerd toegankelijk via een
h ·t rnn n trap in de genoemde laagbouw tegen de linkerzij beuk. Achter de
1 •ur in het noordertransept leidt een gepolijst hardstenen trap van vier treden
n 111r I • lage r ge legen verbindingsgang. De gang heeft een tegelvloer en muren
v li l sch nm etselwerk als in de kerk, en een ziende kap. De vertrekken in het
hl.J • •b uw hebben eveneens muren van schoonmetselwerk, casettenplafonds
( l lik ·n waa rtu ssen triplex), diverse tegelvloeren, en éénpaneelsdeuren. De
h ·r· •ru imte linksachter in het bijgebouw is echter soberder uitgevoerd met
• 'S l li l • wa nden, een dito vlak plafond, vaste kasten, en een laddertrap naar de
1 Id ·r. 'cntraa l in het bijgebouw bevindt zich een kluis toegankelijk vanuit de
in de voorste helft va.n het bijgebouw.
tuinmuur die de tuin voor het bijgebouw en de verbindingsgang aan
d · Vil()!'· ·n linkerz ijde begrensd is uitgevoerd in hetzelfde metselwerk als het
l 11 1 •rst • dee l van de opgaande buitenmuren en afgedekt met een rollaag. In
il •1 in h 'l ve rl engde van de voorgevel van de kerk gemetselde gedeelte van de
t1ii11111uu r cv indt zich ter plaatse van het pad naar de sacristie een brede
d >nrgang met daarachter drie gemetselde treden ter weerszijden waarvan de
111ln in11u1· haa ks is omgezet. De doorgang wordt geflankeerd door zich
· ·11 1.ij li • ve1jongende pijlertjes die als sokkel fungeren voor een
Il •lli • •nb c ld .
1 • tw•c uit de voorgevel van de gesloopte Martinuskerk afkomstige
il •i1i • ·nbcc lden, 1inks een priester, rechts een franciscaan , houden beiden in
hun 1'' ·ht crhand een palmtak (attribuut van een martelaar) en in hun
ll1 1kt.: rh and een wurgtouw, het martelwerktuig waarmee ze om het leven
• •I n1·hl zijn. Ge let op de attributen stellen het vermoedelijk twee van de
Mnrt •laren va n Gorcum voor, de 19 priesters en broeders (waaronder 11
1!·11 11 · i ~ unen) di e op 9 juli 1572 in Den Briel werden opgehangen.

Wnord cring
1 • ' int Martinu skerk met bijbehorende verbindingsgang, bijgebouw
(su ·ri sti c/mi sdienaarskamer/bergruimte), tuinmuurtjes en twee heiligen! · ' I Je n is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en
·ultu urhi stori sche waarde als een zowel in- als uitwendig grotendeels gaaf
l ·waa rd ge bleven rooms-katholieke kerk uit het interbellum opgetrokken in
I · stij l van de late Amsterdamse School. Tevens heeft het geheel
si •dc nb uwkundi ge waarde vanwege de beeldbepalende situering aan de
Pasl r Nuijenstraat en in de as van de tegenover gelegen Lourdeskapel.

