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Samen met de voorjaarsbloesem is onze Nieuwsbrief ontloken in een nieuwe vorm. En ook
onze website en Boerderijen Beeldbank. Zit het voorjaar ook in de lucht voor de stolpen van
Noord-Holland? Ja, er zijn verheugende initiatieven, er is breed enthousiasme. Maar als je
om je heen kijkt toch ook sloop en verloedering; per jaar verdwijnen er nog altijd zo’n
20 polderpiramides. Het landschap, de trotse historie en de herkenbaarheid van NoordHolland raken daarmee verminkt.

Visser H-raam
Het Visser H-raam is een specialistisch
product van Timmerfabriek Visser.
Het Visser H-raam kan gemakkelijk
worden ingepast in zowel moderne als
traditionele panden.

Tot in detail verantwoord maatwerk
Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984 | www.timmerfabriekvisser.nl

Nieuwe lente, nieuwe vorm

Vrienden van de stolp
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Dr. Nuyensstraat 20
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1617 KC Westwoud
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Vierkant achter de stolp. Dat stralen onze Vrienden uit. Samen pal voor het agrarisch erfgoed en een mooi landschap. Voor kwalitatieve herbestemming. Onze Boerderijenstichting
steunt met raad en daad: adviezen op locatie, excursies, publicaties, cursussen en workshops.
Meer dan 1.500 bewoners van stolpen zijn Vriend en daarmee donateur. Dat is een groot
aantal en we zijn er dan ook ‘bar bloid’ mee.
Meer stolpbewoners kunnen zich aansluiten waarmee ook meer activiteiten mogelijk
worden. Meer voorlichting en adviezen voor het behoud van de karakteristieke vorm en
uitstraling van stolp en boerenerf in samenhang met de moderne gebruikseisen. Meer
pressie voor goed beleid terwille van het voortbestaan van een vitaal platteland. Wij rekenen op uw steun!
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Veldschuur

Schuur (helaas in verval) bij stolp De Stompe Kamp, tussen Moerbeek en Lutjewinkel.

Stolp en veldschuren

Bijgebouwen op het erf rond de stolp; er is over het algemeen nog weinig aandacht voor dit
karakteristieke onderdeel van het beeldbepalende stolpensemble. Vele zijn er gesloopt of

De veldschuur (‘paardenboet’) die gebouwd naast onze stolp uit de
jaren 20 van de vorige eeuw heeft geen monumentale status maar
is ook wel weer een exponent van zijn tijd. Hierin werden vroeger de
koets met de paarden gestald. De schuur hebben we met vergunning gesloopt en weer in dezelfde vorm en afmetingen opgebouwd.
Hierbij is ook het laatste asbest dak van ons terrein verdwenen. Ook
dit gebouw is voldoende groot om een woonhuis in te maken. Deze
veldschuren zijn bij 8 van de 10 stolpen te vinden, horen bij de stolp,
en zijn van een middelgrote omvang. Het is een uitbreiding op de
bestaande stolp, dus ook van een recentere datum. Meestal wel
passend bij de bebouwing maar geen deel van het monument. Deze
schuren zijn meestal groot genoeg voor een kantoor, een praktijkruimte of een atelier. Om deze schuren behorende bij de stolp te
behouden moet er een goede invulling aan kunnen worden gegeven.
Graag zou ik de mogelijkheid hebben om het te verhuren, maar daar
biedt het bestemmingsplan op dit moment geen ruimte voor. Men is
politiek wel bewust van de problematiek van het onderhouden en
financieren van particuliere (monumentale) stolpen en het te
ontwikkelen beleid. Ik ben van mening dat we niet alleen de stolp
maar ook de omgeving waardevol moeten onderhouden, exploiteren
en beschermen. Als voorbeeld: als een eigenaar zijn oude romneyloods wil slopen om er een karakteristieke kapberg neer te zetten

Romneyloods op erf in Westwoud.

moeten we dit aanmoedigen en niet ontmoedigen. Een traditioneel
gebouwde kapberg bij een stolp past veel beter dan een romneyloods en is bijvoorbeeld te gebruiken als carport. Daarmee worden
auto’s aan het zicht onttrokken en blijft het bijgebouw een waardevol onderdeel van het boerenerf.
Wim van Kampen

■

vervangen door uniforme, algemeen voorkomende schuren. Beleid voor behoud en bescherming

is er niet of nauwelijks en leegstand leidt tot verdwijning. En dat is een verarming van landschap
en cultuurhistorie. Wim van Kampen, met zijn familie (kangoeroebewoning) bewoner van een
monumentale stolp met bijgebouw in Hoogkarspel, geeft hierbij zijn oordeel.

FOTO: WIM VAN KAMPEN

De stolp is dus qua inhoud gelijk aan zeven woonhuizen (!), voldoende
ruimte om te onderhouden en te stoken. Het is een kunst de hele
ruimte praktisch te benutten. Bij ons is ongeveer de helft ingevuld.
Naast de stolp staat er op het erf ook nog een schuur van betonelementen, karakteristiek voor de jaren 70 en een gevelbeplate
schuur uit midden jaren 80 van de vorige eeuw. Elke uitbreiding past
bij de tijd waarin het is gebouwd en geeft dus ook de ontwikkeling
aan van het boerenbedrijf door de jaren heen. Vandaag de dag staan
ook grote loopstallen achter de stolpen waarbij de stolp soms in het
niet valt. Toch wordt dit vanwege de ontwikkeling van de landbouw
toegestaan en terecht. Stolpen zijn de erfenis van de boerenbedrijven, loopstallen zijn daar de laatste exponent van. De verschillende
manieren van stalling zijn dan soms ook economisch achterhaald.
Dit moeten we accepteren maar de ruimtes die daardoor ontstaan
zijn natuurlijk goed te gebruiken voor andere doelen waarmee er
weer een nuttige bestemming ontstaat.

‘De Morgenster’ in Hoogkarspel.

Achterzijde ‘De Morgenster’ met vml. kaaskamer.

FOTO's: WIM VAN KAMPEN

Zeven woonhuizen

Met het bezit van een monument in het algemeen en een stolp in het
bijzonder bepaalt de eigenaar daarvan dorpsgezicht en landschap en
daarmee ook de aantrekkelijkheid ervan. Dit wordt door de gemeente
aangemoedigd en soms gestimuleerd. Maar bestemmingsplannen
geven weinig ruimte voor creatieve invullingen voor hergebruik
waardoor onderhoudsplannen en behoud van de monumenten soms
voor de langere termijn een probleem worden. Zonder herbestemming is een monument gedoemd te verdwijnen want het heeft dan
ook geen bestaansrecht.
Een stolp zoals ‘de Morgenster’ (Rijksmonument nummer 495620)
heeft een inhoud van ca. 2.350 m³, een gemiddeld woonhuis in NoordHolland (volgens CBS Bouwvergunningen, 27 februari 2015) heeft een
inhoud van 344 m³. Naast deze stolp is er ook nog een gebouw aan
vastgebouwd, vroeger in gebruik als kaaskamer. De omvang van de
kaaskamer heeft al dezelfde afmetingen als een klein woonhuis,
ongeveer 225 m³ met voldoende bewoningsruimte voor twee personen. Dit was al een uitbreiding op de stolp.

Veldschuur bij ‘De Morgenster’, oude situatie.

Veldschuur bij ‘De Morgenster’, nieuwe situatie.

Nieuw Bouwlust

Peter van Zutphen, initiatiefnemer en uitvoerder van het project Nieuw Bouwlust (‘perspectief
voor boerenerf’) te Anna Paulowna ontving eind februari j.l. in de Hermitage te Amsterdam de
nominatie Duurzame Monumenten van de provincie Noord-Holland.

“De nominatie heeft mij positief verrast; een
erkenning voor het veelzijdige project dat
we hebben gerealiseerd en het maatschappelijk belang van dergelijke initiatieven”
aldus Peter van Zutphen.
“De combinatie van herbestemmen van een
traditioneel boerenerf , het nieuwe wonen
en het nieuwe (duurzame ) bouwen vormden met elkaar de pijlers. Met name ook een
waardering voor alle 5.500 stolpbewoners,
die met elkaar dit unieke en kostbare erfgoed, als particulieren in stand houden;
meestal zonder overheidsinvestering.”
Een nominatie als een van de elf, te midden
van unieke iconen van ons Nationale

Erfgoed zoals de Hermitage, De Hortus, De
Hallen, Het Schip, Westergasfabriek in
Amsterdam en de Doopsgezinde Kerk en het
Seinwezen te Haarlem. Ook drie plattelandsvoorbeelden als molen van de Zuidpolder en
twee stolpboerderijen.

Particulier initiatief

Tijdens het afsluitend debat van het symposium uitte van Zutphen enige kritiek. “Overheden zijn teveel met zichzelf bezig en
focussen teveel op hun eigen positie en hebben te weinig aandacht voor de positie van
de particuliere eigenaren van erfgoed, die
zich als hoeders met ziel en zaligheid inzet-

ten voor behoud en verduurzaming en daarmee de hoofdrol spelen.”
Van Zutphen onderstreepte nog eens dat er
reeds vele informele netwerken zijn, die kennis delen en daarmee elkaar ondersteunen
om het verduurzamen van erfgoed mogelijk
te maken. Een actieve rol van de overheden
om kennisnetwerken en de organisatie
daarvan te ondersteunen is zeer welkom en
sluit naadloos aan bij de ‘Campagne voor de
Eeuwigheid’ die de Provincie Noord-Holland
wil voeren. Verduurzaming staat daarbij
centraal, maar ook hier is kennis hebben van
de materie zeer belangrijk. Meer over het
project: www.nieuwbouwlust.nl.
■
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In 1667 opgeleverd en kan er nu voor de 2e keer 350 jaar blijven staan!
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Nieuw in oud Assum

Assum is een heel oud buurtschap aan de zuidzijde van Uitgeest. Deel uitmakend van het
‘Oer-IJ’-gebied zijn er resten van middeleeuwse bebouwing aangetroffen. Assum is in de loop der
eeuwen steeds bebouwd geweest met boerderijen. Op een kaart uit 1821 zijn er zo’n veertien
boerderijen en kapbergen te zien. Er zijn sindsdien in de 19e eeuw en daarna ook ‘burgerhuizen’
bij gekomen maar het agrarisch karakter bleef grotendeels intact. Jan Deckwitz, kenner van stolp
en streek, vertelt er over.
Middenweg 50a Noordbeemster

i w e m a bouw
iwemabouw Stolpenbouw!
06 - 108 26 456

Een polonaise van boerderijen was het, maar er verdween ook een en
ander. En altijd nog de dynamiek van verandering. Halverwege het
buurtschap was tot najaar 2015 het bouwbedrijf Melo gevestigd, een
bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van moderne loopstallen. Op den duur bleek de ruimte op Assum te krap en daarom werd
besloten het bedrijf te verplaatsen naar een locatie in Heemskerk.
Op de vrijkomende grond zullen nu op korte termijn vier woningen
verrijzen. Twee ervan komen in een ruim bemeten stolp aan de
Assummervaart. Aan de weg staan straks een vrijstaand huis in de
vorm van een uitgebreide kapberg en een vrijstaand huis met een

Nieuwbouwstolp met houten topgevel.

De stolp van Niet zonder hoop!

Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Verbouw
Onderhoud
Restauratie
Kozijnen en lijstwerk
M.C. van Voordenstraat 2
1483 GB De Rijp
tel.: 0299 673487
duinmaijer@duinmaijer.nl
www.duinmaijer.nl

Zwaagdijk-Oost 286, t. 0229 262140, m. 06 20548854
info@ rietdekkersbedrijfsijm.nl , www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Stolp in de kunst
‘Noord-Hollandse boerderij’ is de titel van dit schilderij van Gerrit van
Blaaderen (1873-1935). Een der topstukken in de overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar in het Stedelijk Museum Alkmaar. Van
Blaaderen werkte aanvankelijk in Laren in de trant van Anton Mauve
en werd later beïnvloed door het moderne werk van o.a. de impressionist Sisley, Paul Cezanne en het Franse werk van Van Gogh. Hij maakte
vele reizen naar Frankrijk, o.a. Bretagne en ook naar Sicilië. Vanaf 1921
werkte hij in Bergen en kwam daar onder de invloed van het expressionisme van de Bergense School, o.a. het werk van Leo Gestel. Hoekig
en aards, donker van palet. Stolpen waren een geliefd schildersobject. De ‘Noord-Hollandse boerderij’ is geschilderd in de omgeving
van Bergen: stolp met achtererf, boer, koe en ‘huisje’ boven de sloot,
ca.1927. Tot 28 augustus te zien.
Meer info: wwwe.stedelijkmuseumalkmaar.nl.
■

karakteristieke ‘mansardekap’. Het oorspronkelijke ontwerp voor het
bouwplan is van de hand van Jan Deckwitz die in en rond Uitgeest
meer kapbergen en stolpen heeft ontworpen. Het bouwplan is uitgewerkt door architect Piet de Jong.
De stolp heeft een voorgevel met pilasters. Boven de brede kroonlijst
staat een gestileerde houten klokgevel met twee T-ramen. De kapberg is aan de voorzijde uitgebreid met een aanhuiving en aan de
achterzijde met een langhuisgedeelte. Een nieuwe stolp en een
nieuwe kapberg; het is voortbouwen op de traditie van het oude
buurtschap Assum.
■

Nieuwbouwkapberg.
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Het Twisker Slot, stolpschuur (van concertzaal tot restaurant) met voorhuis.

Voorgevel Dorpsweg 51.

Voorjaarsexcursie in Twisk
Stolpenwalhalla

Onze voorjaarsexcursie bezoekt Twisk, een
fraaier stolpendorp bestaat niet. In zijn
geheel een monument, met 79 stolpen van
tussen begin 17e eeuw tot diep in de 20ste:
ruim driehonderd jaar boerderijbouwgeschiedenis, met behalve heel oude ook veel
frivole exemplaren uit de rijke agrarische
bloeitijd van de late 19e eeuw. Het dorpsdecor
is nauwelijks ooit veranderd, gelegen op een
kreekrug met stolpen aan de noordzijde
direct aan de weg en aan de zuidzijde verbonden met bruggetjes. Fraaie boerenerven
en twee dorpskerken, een restaurant en het
stationnetje van de stoomtram.
Wij zijn zeer content met de bereidwillig-

heid van de stolpeigenaren om hun (dars-)deuren open te zetten en de deelnemers een rondleiding te geven door het interieur. Met verhalen over hoe het was en hoe het is geworden.
Met tips en adviezen bij renovatie en verbouwingen. Voor de excursies is elke keer grote
belangstelling. Deelname kan met het inzenden van de bon of met een bericht per mail.

Programma

Zaterdag 14 mei, 9.30 uur. Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Twisker Slot,
Dorpsweg 159. Een kasteelachtig voorhuis uit 1910 met achterliggende grote stolpschuur die
bekend is geworden als concertzaal van pianist Wibi Soerjadi en nu in gebruik als restaurant.
Er is gelegenheid om het authentieke voorhuis te bezichtigen. Ook gaan de deelnemers hier
aan de lunch.
Het verdere programma bevat een bezoek aan Dorpsweg 108, ‘De Witte Hoeve’, een fraai
gerestaureerde stolp met halsgevel uit 1735 en latere verbouwing 1791. Aangebouwd, ook met
halsgevel, is het pand met raadszaal van de toenmalige hier wonende boer-burgemeester.
Het programma bestaat verder onder andere uit een bezoek aan de fraaie stolp die in 1893

Voorjaarsexcursie bestelbon
Ondergetekende wil deelnemen aan de Voorjaarsexcursie op zaterdag 14 mei 2016.
werd voorzien van erker, rouw- en trouwdeur en rijk versierd houtsnijwerk.

Inzendingen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.

Deelname

Ik kom met

• Deelname (max. 2 personen) is uitsluitend voor leden en mogelijk door het
inzenden van de bon per post of mail.
• Het maximaal aantal deelnemers is 50,
selectie volgt via aanmelding op basis
‘wie het eerst komt…’ met de verzenddatum van de bon als ijkpunt.
• Niet-eerdere deelnemers krijgen voorrang.
• Deelname is € 25,- per persoon, incl. koffie,
excl. vervoerskosten en lunch.
• Alle inzenders ontvangen bericht over de
mogelijkheid tot deelname.
■

■ persoon(en) (maximaal 2)

	Naam:
	Adres:
	Postcode en woonplaats:
	Telefoon en e-mailadres:
	Datum:
Uitknippen of kopie maken en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl
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Stolpen tussen turbines
Trots steken de piramidedaken uit boven land en dorp, als bakens die richting geven aan een

vertrouwd gevoel van thuiszijn. Dat verandert met de concurrentie van stalen reuzenpijpen met
enorme, zwaaiende wieken. Als uit een sciencefiction-film. Stolpen en hele dorpsilhouetten
veranderen in madurodam-bebouwing. Openheid en einder verdwijnen. Zijn de buiten de

bebouwing in rij en lijn opgestelde windreuzen nog wel als versterkende landschapselementen

te waarderen; de lukraak gestrooide stalen solisten vernielen weidsheid en historische bebouwing.
Dat vinden vele (stolp-)bewoners in Noord-Holland.

Leegstand en verval

Terugkomend op de Nieuwsbrief waren er
nog twee artikelen die mij triggerden. Zoals
‘Niet zonder hoop’. Omdat mijn oog met
regelmaat op stolpen valt die leeg staan of
in verval zijn. Nog pas zag ik er een in
Oudesluis tegen de vlakte gaan. Ook de in
het artikel genoemde plek in Zijdewind viel
me al eerder op. Het andere artikel was de
nieuwsbijdrage van Ed Dekker: stolpen als
strijdwapen: ’turbines mogen het open
landschap met stolpen en kerken als enige
verticale elementen niet verpesten’.
Los van aspecten als Nut en Noodzaak; overlast van slagschaduwen en geluidsoverlast, is
het plaatsen van enorme, industriële windmolens op niet-industrieterreinen en dicht bij
de bewoning een verschrikkelijke aanslag op
het kenmerkende Noord-Hollandse landschap… Bij een groeiend aantal en bij de
groeiende hoogte moet de impact niet onderschat worden. En ik kan u verzekeren dat
industriële windmolens voor veel overlast
zorgen, zo ook hier. Met ook alle verstoring(en)
van onderlinge sociale verhoudingen...

Poolse stolp

In vorige Nieuwsbrieven zijn speurtochten naar het woord ‘stolp’ beschreven. Met verschillende omwegen werd vastgesteld dat in Noordse en Slavische talen het woord voorkomt in
relatie met ‘paal’. In het Russisch bijvoorbeeld als ‘stolb’. Toen onze redacteur Willem Messchaert op IJsland de winkelier naar de betekenis van het merk ‘Stolpi’ op de chocoladereep
vroeg was het antwoord ook: ‘paal’. Een stolp is dus een paal, in feite vier palen of meer.
Mevrouw Wigman-Kern liet eerder de bevindingen van haar speurtochten weten. Ziehier
nog haar nieuwe vondst met als bron een Poolse buurvrouw.
Ook het Poolse ‘Slup’ betekent ‘paal’. Het stadje Slupsk ligt aan de rivier Slupia, in een laaggelegen, nat gebied zodat palen als fundament en bevestiging werden gebruikt. Slupsk
wordt al in het jaar 1013 genoemd met in 1281 de komst van Duitse kolonisten die in andere
samenstelling de stad wederom tijdens de tweede wereldoorlog bezochten. Daarbij werd de
rivier herdoopt in ‘Stolp’ en de stad in ‘Stolpe’. Vanaf 1948 wordt de plaats hernieuwd Slupsk
genoemd. Dit stadje ligt aan de Baltische Zee, in het traject van belangrijke vervoerswegen
zoals de Hanzeroute voor o.a. in onze stolpen gebruikt hout uit de Baltische landen.
■

Stolptypen
De stolpboerderij vertoont zich als een kubusvormig gebouw met een groot piramidaal dak.
Er zijn vele variaties. En dat vanwege de bodemgesteldheid, de specifieke aard van het
agrarisch bedrijf, de bereikbaarheid via het water, de weg en naar het land, de beschikbare
bouwmaterialen en de bouwmode door de eeuwen heen. Vrijwel geen enkele stolp is hetzelfde. Plaatselijke stolpenbouwers en timmermannen legden er een eigen stempel op en
bouw-onderdelen werden ook hergebruikt. In onze Nieuwsbrieven lichten we steeds elementen uit die een deel van het hele stolpverhaal vertellen. Hierbij de vier meest voorkomende
stolptypen.
■

Negatieve invloed

Het buurtje in de Oostpolder, oude situatie.

‘’Met veel plezier lees ik de Nieuwsbrief, zo ook nr. 83, december 2015,
die me triggerde om deze brief te schrijven. Een Nieuwsbrief met
een aantal raakvlakken, ik zal aangeven waarom. Ik ben opgegroeid
op een stolp in ’t Rijpje. Daar zat ik op een kleine lagere school zoals
dat in die tijd was…en kwam in die tijd ook met regelmaat in Eenigenburg. Allereerst struikelde ik over het stukje van Dick Visser over

Het buurtje in de Oostpolder, oude situatie.

Eenigenburg en las dat met plezier. De basis voor de liefde voor het
mooie landschap, de kleinschaligheid en de stolp werd daar gelegd.
En zal ook niet meer verdwijnen. Die basis was voor mij de reden om
mijn oude liefde weer in te vullen in de Oostpolder. Ik liep in 2002
tegen een kleine stolp in die Anna Paulownapolder aan met ernaast
de schoolmeesterswoning en het ‘Oostdorpschooltje’ dat de klein-

We passen niet (goed) op ons landschap en
onze historische waarden…en moeten zorgvuldig omgaan met ons fraaie landschap en
kenmerkende aspecten daarvan. Het plaatsen van honderden windturbines tot honderden meters hoog heeft een enorme
invloed op landschap en sociale verhoudingen. De klok terugzetten is niet bepaald een
eenvoudige opgave. De rol van provinciale
bestuurders is hierbij enorm belangrijk.
Voor het behouden van onze fraaie stolpen
en het behoud van het o zo fraaie open landschap. Als er ontwikkelingen zijn waarmee
duurzame energie opgewekt moet worden
met honderden industriële windmolens dan
moeten die ‘zorgvuldig worden ingepast’.
Dat laatste noem ik expliciet en cynisch aangezien daar (nog altijd) geen enkele sprake
van is. Wie in de kop van Noord-Holland met
regelmaat om zich heen kijkt weet precies
waar ik op doel en herkent de verloedering
van het landschap...”
Edwin van Stam vraagt ons ondersteuning
van zijn zorg voor landschap en stolpen. Wij
zijn geen voorstander van (solitaire) windturbines bij boerderijen. Zie het schrikbeeld
van het Friese platteland als de ontwikkeling
richting ‘meer en hoger’ doorgaat. Reacties?
Graag naar het secretariaat.
■

tekening: jan deckwitz

FOTO: COLLECTIE EDWIN VAN STAM

Wij ontvingen een noodkreet van Edwin van Stam uit Anna Paulowna.

schaligheid van het buurtje kenmerkt. Want
een buurtje, dat is het. Prachtig, middenin
een stille, rustige polder met nauwelijks
doorgaand verkeer. De rust en stilte en
prachtige weidse ligging deden mij besluiten dat dit een perfecte plek was waar van
landschap en landleven te genieten valt.

11

12

13

Verkoop
en aankoop
| Scherp
VERKOOP
& AANKOOP
| SCHERP TARIEF
| NOtarief
CURE NO PAY

De deskundige makelaar voor aankoopbemiddeling
van uw stolpboerderij!
Uw adviseur voor restauratie/onderhoud, verbouw en
bestemmingsplanwijziging.
www.balleduxmakelaardij.nl | www.monumententekoop.nl
www.balleduxmakelaardij.nl | www.monumententekoop.nl
t: 06-12886278 / 0226-391389

Ook voor bijzondere objecten: stolpboerderijen, karakteristieke panden en monumenten

Niet zonder hoop
Speciaal voor de brandverzekering
van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.
Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet vanaf 1,60 o/oo
en woning steen/schroefriet vanaf 0,80 o/oo.
Hoornseweg 2, 1687 ND WOGNUM, telefoon 0229 57 22 57
www.ovmdeveenhoop.nl, info@ovmdeveenhoop.nl
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Architectuurhistoricus
Kleurenarchitect
Meesterschilder
Erkend taxateur inboedels
en nalatenschappen

Voor alle rieten daken

Presentaties over:
• Architectuur
• Kleurgebruik
• Regiogeschiedenis
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OP HOUTAANTASTING

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Specialist op het gebied van o.a.
> Houtworm- en boktorbestrijding
> Herstel van rotte balkgedeelten
> Vochtbestrijding en kelderafdichting

✆ 072 574 18 56 - www.vanlierop.nl
MEER DAN 50 JAAR ‘DE GROOTSTE VRIEND VAN DE STOLP’

Onder de titel ‘Niet zonder hoop’
brengen wij bedreigde stolpen
onder de aandacht. Omdat blijkt dat
steeds meer stolpen in leegstand
vervallen en schijnbaar doelloos
afglijden naar een roemloos einde.
Eerst raakt de stolp in onbruik, met
leegstand en het ontbreken van
(zichtbaar) onderhoud tot gevolg.
Dit begin van verwaarlozing leidt in
de meeste gevallen tot verval. Wat is
hiervan de oorzaak? Kan het tij van
verdergaand verval gekeerd? Vaak
onbekend. Wij willen dit fenomeen
registreren in een ultieme poging
tot behoud. Een actie die naar onze
mening niet zonder hoop is.

De stolp aan de N9 in Sint Maartensvlotbrug.

9. Sint Maartensvlotbrug
Elf lange jaren staat deze stolp langs de N9
(Alkmaar- Den Helder) in het hartje van Sint
Maartensvlotbrug te koop. Waar in een eerder
stadium al menige stolp voor de aanleg van
een ventweg moest sneven Te koop schetterde in dikke, rooie hoofdletters al die tijd
een groot bord naast de opvallend lichtblauw verschoten dorsdeuren. Elf jaar duurt
thans de leegstand van deze stolpboerderij
aan de oever van het Noord-Hollands kanaal
dat hier net als de weg eveneens vlak voor
de dorsdeuren ligt. Automobilisten en schippers ziet de boerderij ondertussen in ontelbare veelvouden langskomen, terwijl dit
agrarisch erfgoed voortdurend blijft roepen:
ik ben te koop. Te koop! Elf lange jaren van
leegstand waarin het rieten dak gelukkig
heel blijft en dicht, maar waar in dezelfde
periode zichtbaar onderhoud buiten beeld is
gebleven. Is deze uniek aan het water gesitueerde stolp dan ook gedoemd te vervallen
met uiteindelijk roemloze sloop tot gevolg?

Een koper

Tot zich op een goede dag begin dit jaar een
koper meldt. Een op het pand beluste en
bovendien handige koper. De jonge Niels
Kooij uit Burgerbrug. Hij is naar eigen zeggen “helemaal verliefd op de stolpboerderij”
en toonde zijn belangstelling al een paar
jaar eerder, maar toen kwamen beide partijen niet overeen. Nu wel en Niels is gelukkig. Hij heeft nu ruimte om zijn droom waar
te maken. Om zijn ideaal en zijn werk te
combineren. Niels Kooij heeft namelijk een

timmerbedrijf en in deze stolp met een
dubbel vierkant ziet hij zijn kans schoon om
en op een prachtige plek te wonen in een
prachtpand en om dat te combineren met
zijn bedrijf. “Ruimte zat”, concludeert hij
lachend. De nog gave constructie maakt de
ruimte binnenin volumineus en ook het
vloeroppervlak is navenant. “Ideaal”, volgens
Niels. Ondertussen reiken de metalen steigers
ver tot in de nok van de boerderij. Kooij pakt
eerst het dak aan. Het dunne rietdek is er al
af en er komen (voorlopig) oud-Hollandse
dakpannen op. De voorgevel brengt hij in
oude stijl terug met vier T-ramen. De voordeur is nog authentiek. Ook de dorsdeuren
blijven intact. Daar is Niels, denkt-ie, nog wel
anderhalf jaar zoet mee. Dan is het aloude
principe van wonen en werken in een stolpboerderij weer in ere hersteld. Dan staan er
geen koeien meer op stal, maar giert
er de cirkelzaag en ronkt er de schaafbank.
De stolp ‘Klein Begin’ krijgt hiermee een grote
kans op een geslaagde herbestemming.

Particulier initiatief

Op deze manier geeft een koper hoop op
bestendig behoud van een stolpboerderij.
Omdat zo’n koper de mogelijkheden van erf
en of volume van de stolp goed inschat en
hieraan een nieuwe invulling geeft. Een
invulling die voor wat de Boerderijenstichting betreft ruimhartig en breed dient te
worden gestimuleerd. Met een stolp zijn de
mogelijkheden voor behoud via vele vormen
van herbestemming mogelijk. Juist ook in

economische zin. De zo karakteristieke
cultuurhistorie van Noord-Holland en de
agrarische geschiedenis van onze provincie
varen er wel bij. Steun voor dit soort initiatieven zou moeten kunnen komen uit een
gewenst fonds voor cultuurhistorische compensatie daar waar stolpen voor de uitbreiding van de infrastructuur bijvoorbeeld
wegenaanleg moeten verdwijnen. Zie de
vorige nieuwsbrief. Maar eerst hulde aan
Niels Kooij voor diens particuliere, uitstekende voorbeeld van hoop voor stolpbehoud. Een voorbeeld dat doet volgen.
WM

De vorige
Niet zonder hoop

In Nieuwsbrief 83 werd melding gemaakt
van de voorgenomen sloop van drie stolpen
(twee en een stolpschuur) aan de Provincialeweg N241 bij Zijdewind. Inmiddels zijn de
stolpen verdwenen. Er is in opdracht van de
provincie onderzoek verricht waarbij bewoningsresten zijn gevonden daterend van
minstens 500 jaar geleden. Ook in die aflevering werd de vrees uitgesproken dat een
kenmerkende stolp aan de Dorpsstraat in
Obdam zou verdwijnen. De aanleg van de
Westfrisiaweg als oorzaak. Inmiddels is door
acties van de Historische vereniging Hensbroek-Obdam, ondersteund door onze Boerderijenstichting, het ontij gekeerd: de stolp
blijft staan.
■
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In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs verschillen de

interieurs. In deze aflevering een dot van een stolpboerderij nog gewoon met melkvee incluis en
sprookjesachtig mooi gelegen in de Damlanderpolder. Feestje!
Een rit door een villadorp aan de kust over
een beboomde laan eindigt even verrassend
als plotseling aan het eind van een bosrand.
Daar begint ineens de groene ruimte van
een kleine polder. Middenin rijst prominent
het puntdak van een stolpboerderij omhoog.
Het verstilde beeld lijkt eeuwenoud, alsof
het hier altijd zo is geweest. Een onverhard
pad slingert richting erf met bomen. Daar
hangt de zoete geur van kuilgras en is er het
geluid van de wind en het zachte zoemen
van een ventilator in de stal. Aangename
stilte en niemand te zien.

1597-1779

Een hand wenkt vanachter een T-raam naar
binnen. Na de dors met ‘jacobsladder’ en
een levensgroot schilderij van een met
groenten beladen vrouw (blijkt een tel later
de boerin zelf) volgt de knusse, overwegend
okergele keuken. Er is meteen van alles te
zien en te horen, want Jan Zwakman en Lia
de Boer vallen meteen met de historie van
de stolp in huis: “De voorganger stamt uit
1597 maar die ging eind 18e eeuw door
brand verloren. Niks meer van over dan de
gevelsteen met het jaartal en een bakje met
scherven en gesmede spijkers”. De huidige
stolpboerderij is van 1779 en telde eerst 18 en
later (door sloop staart in 1871) 14 koeien op
de lange regel. Het grondplan is daarmee
hartstikke Westfries, maar aan de buitenkant toont-ie zich een onvervalste representant van de duinstreek met een geheel met
riet gedekte kap die (zoals het hoort) over
alle muren heen steekt. Deze stolp in de
driehoek Eeuwigelaan-Herenweg-Voert is
een oude boerenplek met een al even oude
familiegeschiedenis. De Zwakmannen zijn
hier al minstens even lang boer. Heer en
meester was oorspronkelijk de voorname
familie Ramp.

Sprookje

Het besloten erf lijkt op een vertelling van
Moeder de Gans. Het is bijna een sprookje
met links en rechts bomen, schuren en
kleine opstallen. De vijzelberg oogt als een
kasteeltje, maar dan vol balen stro en hooi.
Overal krokussen en sneeuwklokjes, hier en
daar een narcis. Enkele appelbomen staan in
de luwte van dikke beuken. Het piramidale
stolpdak gaat op in het mos- en bosgroen
van het erf. De kraakheldere witte smetrand,

die aan de kant van het woongedeelte extra hoog is aangebracht, dient om te plek van de
stolpboerderij zonder enige twijfel te markeren. Hier ruime raamkozijnen met 12 ruiten. Tel
daarbij de vier identieke ruitjes in het bovenlicht en je krijgt een vierkant raamkozijn uitgevoerd als 16-ruiter! Wie heeft het? Deze stolp dus. De smetrand vervolgt langs de gevel aan de
noordkant waar zich keuken, kelder en dorsdeuren bevinden. De witte smetrand is hier lager
aangebracht en vormt rond het kleine kelderraam een blanke contour. Ongeveer menshoog
en dito breed. Een wezensvreemd, in het oog springend accent.

Kleurig en knus

Binnen wijzen Jan en Lia de weg door de stolp. De keuken is door meesterschilder Joop van
Drunen geschilderd. In passende tinten okergeel. In een (bolronde) hoek is net als vroeger
door buurtgenote Annet Min een geschilderd boeket aangebracht. De twee T-ramen zijn
voorzien van binnenluiken. De kinderbedstee boven de kelder is in dezelfde kleuren uitgevoerd. Het wollen dekentje met de veelkleurige vierkante lappen doet aan Doornroosje denken.
Door een gangetje gaan ze voor naar de huidige woonkamer die eerder uit twee kamers
bestond. Toen vooral in doperwtjesgroen geschilderd, maar na de verbouwing tot één kamer
is de kleur volgens Lia nu katjesgrijs. Veel rustiger. Hier schrijft Jan aan zijn boek over het
boerenleven op deze locatie. Daar is ie druk mee en vol van. Overal liggen dan ook stapels
naslagwerken en verzamelde dossiers. En overal kunstwerken, o.a. van Jan zelf. Pas heeft-ie
nog een onbekende neef uit Schotland op bezoek gehad. En verhip als het niet waar is, beiden
bezaten ze twee dezelfde oude familiefoto’s.
In de achterkamer komt de oude gevelsteen tevoorschijn. Inderdaad 1597. Daar bevindt zich
de tweede houtkachel, de derde 16-ruiter en de bedstee in het vierkant: de koets. Vanuit deze
kamer is er toegang tot de later aangebouwde afhuiving. De voormalige stal dient nu als
opslag voor tuinplanten, oude gereedschappen en boerengoed. Achter een gordijn gaat de
oude kaaskamer schuil, later ingericht als keukentje met veel groen en blauw, wat Lia de
spreuk ontlokt: “Blauw en groen is boerinnenfatsoen”. Deze stolp met een vierkant van 6½ x
6½m en met een overstek van één meter aan de woningzijde heeft daarmee een buitenmaat
van 16 bij 15m. Niet uitzonderlijk groot, niet uitzonderlijk specifiek, maar daarin schuilt juist
het bijzondere van deze opmerkelijke stolpboerderij met z’n eeuwenoude historie. Zelden
kwam ik op een meer sprookjesachtige plek en in een knusser interieur. De bewoners zelf
doen daar uiterst bescheiden over, maar zij zitten wel het allerliefst aan de tafel in de keuken
in ’t opkomende zonnetje met het eten vlakbij. Goed bekeken. WM
■
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Uw stolpboerderij
energie-neutraal?
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Kiek 35

voorste stolp was destijds van de familie Rozing, de andere stolpeigenaar is Mary Beek onbekend. Het witte huisje op de foto, zo meldt zij voor de volledigheid, is de woning van de
opzichter van het hoogheemraadschap, de heer Jansma. Volgens haar is de foto gemaakt bij
de geboorte van prinses Juliana.

Kiek 36

WARMTEBELANG is HET bedrijf dat zich al meer dan 15 jaar alleen en volledig bezig houdt met
Duurzame Energie en dan met name Aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame vorm van

gebleken dat dit een materie is die je er niet "zomaar even bij doet". Het is een volwassen tak
binnen de installatietechniek die alle aandacht behoort te krijgen.

Met een warmtepomp kan de gasmeter
voorgoed de deur uit! Bij aardwarmte wordt
de gasrekening tot 0 gereduceerd en wordt de
elektriciteitsrekening hoger. Echter kan een
warmtepomp met 1 kW elektrische energie
gemiddeld 5,5 kW aan warmte leveren.
Het hoogste rendement wordt bereikt wanneer de temperatuur van de bron hoog is en
voor verwarming gebruik kan worden
gemaakt van een zogenaamd Laag Temperatuur Systeem, zoals vloer- en wandverwarming in combinatie met een warmtepomp.

Zit u er al "aardwarmpjes" bij?

Voor het succesvol inzetten van een warmtepomp is een passend totaalplaatje noodzakelijk. Dit houdt in dat per project gekeken
moet worden naar mogelijkheden en/of

Nagespeurd: Obdam, door brand verloren.

Ook “Het Zeegebuurte” in Schagen wordt duurzaam verwarmd d.m.v. een warmtepomp installatie van Warmtebelang.

aanpassingen, afhankelijk van nieuwbouw
of een reeds bestaande situatie.
Zaken als ventilatiesystemen, verwarming
en isolatiewaarde van vloeren, wanden en
daken zijn mede bepalend voor het warmteverlies van de woning.
Minstens zo belangrijk zijn de wensen van
de bewoners. Bij het verwarmen van het
tapwater door de warmtepomp en het
bepalen van en eventuele boiler wordt gekeken naar de gezinssamenstelling. Tevens
spelen wensen ten aanzien van eventuele
topkoeling mee.

Certificering en Erkenning:

Sinds 1 oktober 2014 is voor de aanleg van
een bodemenergiesysteem een certificering
van kracht. Voor installateurs die aan het
bovengrondse gedeelte van een bodem
gekoppelde warmtepomp werken is het
certificaat BRL KBI 6000-21 verplicht.
Na de BRL6000-21 certificering volgt de
verplichte aanvraag voor erkenning. De
erkenning wordt, namens de minister van
Infrastructuur en Milieu, afgegeven door
Bodem+.

"Wij zijn een van de weinige installatiebedrijven in Noord-Holland dat volledig erkend is
door Bodem+. Wij werken regelmatig voor
collega-installateurs die hun BRL6000-21
(nog) niet hebben gehaald."
Na het eerste (telefonische) contact tussen
ons en u maken wij desgewenst een
afspraak met u. Dit kan op een voor u
geschikt moment: ook 's avonds of op zaterdag. Dit gesprek kan zowel op uw locatie als
bij ons op kantoor plaatsvinden. Wij vragen
u meestal om de tekeningen van uw (ver-)
bouw mee te nemen of bij de hand te
hebben.
In dit eerste gesprek bespreken wij met u de
wensen en mogelijkheden ten aanzien van
de warmtepompinstallatie.
Meer informatie:
www.warmtebelang.nl

■

De symmetrisch ogende stolp met houten
topgevel werd door drie Stolpvrienden herkend. Alle drie: dit was Obdam. Rond 1975
door brand verloren gegaan. Aat Stroomer
-de Vries (‘’groeten uit de Schermer’’) liet
weten: ‘’Stond volgens mij aan de Dorpsstraat in Obdam, van de familie Van der
Molen. De stolp stond vlak op de weg en
heeft wat jaren leeggestaan. Hoewel Monumentenzorg in beeld is geweest, is de boerderij uiteindelijk verwoest door brand -in de
fik gestoken ging het verhaal-. Nu woont de
familie Carper hier (na herbouw, red.) op
nummer 44, een flink eind van de weg af,
tegenover het voormalige café De Hoop.’’
Ank Korver-Baron uit Lutjewinkel schreef
ons: ‘’De boerderij van deze Kiek deed me
terugdenken aan de jaren 1960-2005 toen
we in Obdam woonden. Regelmatig fietste
ik erlangs. Het is zo goed als zeker de stolp
van Jaap van der Molen en zijn vrouw Riet
Volkers. Na verhuizing en leegstand is deze
boerderij door brandstichting veranderd in
een smeulende puinhoop, ik denk in 1974 of
75. Ik heb gehoord dat de boerderij van Graaf
Bentinck is geweest die verschillende boerderijen in Hensbroek, Obdam en de Wogmeer in bezit had’’. Ons bestuurslid Joop van
Diepen bevestigt de locatie en de verhalen,
de stolp werd ooit door zijn voorvaderlijke
familie bewoond.

Kiek 33

late reactie uit Petten
Mary Beek uit Petten meldt de juiste plek
van de stolpen op Kiek 33. Het is bij Petten,
net ten zuiden daarvan, in de Hazepolder.
De dijk op de voorgrond is de Hondsbossche
Zeewering, die in de achtergrond de Zuiderhazedwarsdijk (inderdaad haaks op de
Waker). De stolpen stonden op de locatie
waar zich nu pension De Waker bevindt en
de keet van het vroegere ‘Dijk te Kijk’. De

Houten weeg en dakspiegel

Wat een lekker ding is deze stolp. Eentje met in de zijgevel een (verspringende) houten weeg
boven een hagelwitte smetrand en een raamkozijn in de hoek met het woongedeelte. Die
houten wand is een nadere beschouwing waard. Timmerwerk eerste klas en kijk eens hoe
fijntjes hout in hout past. Dat fijne timmerwerk zet zich voort in de voorgevel. Daar geven de
vier kozijnen met negenruiters (alleen de linker twee met neergelaten rolgordijn en valletje)
en de deur met bovenlicht een evenwichtig cachet aan deze stolp. De witte smetrand is over
de hele gevel doorgetrokken en opgetrokken tot net iets boven de onderdorpel van het kozijn.
Boerensjiek. De simpele goot hangt laag. Erboven prijkt een rechte dakspiegel waarvan de
trappen in goede verhouding zijn met de maat van de kozijnen. De evenwijdig aan de weg
lopende nokvorst draagt een merkwaardig soort dikke antenne. Van de bliksemafleider?

Hekkenfeest

Het linker dakvlak is rietgedekt en ondertussen uiterst dun. Tussen de takken schemert een
kleine, rechte schoorsteen. Verder is het erf een groot hekkenfeest. De poort met de fiere houten palen waarop links een (wereld)bol en rechts een afgeplatte bol als een Edammer kaasje.
Het ijzeren poorthek is recht en draagt witgeschilderde punten ter afweer, zoals ook de krullen achter de hekpalen ongenode toegang moet verhinderen. De brievenbus aan de linkerpaal is een vogelhuisje gelijk en dan dat hek met verticale latten en gepunte palen langs het
voorerf: een kleine symfonie. Het erf met vier leilinden is vandaag in gebruik als bleek. Nog
een keer de oprit, de laning zo u wilt. Hoe uitnodigend ligt die daar met dat lage houten hek
aan de rechterkant. Kom d’r in, lijkt dat de bezoeker toe te zwaaien. En let op: de klinkerbestrating verschiet van verband en klinker vlak voor de poort. Eerst halfsteens en daarna liggen groter formaat (gele?) klinkers in rijen naast elkaar. Ten slotte dat rustieke huisje boven
de sloot. De plee op palen. De foto is dus ruim voor de komst van riolering en wc op het platteland. Dat is zeker. Onze vraag is deze keer tweeledig: wie o wie maakt zo’n dot van een laag
houten nog eens na en twee wie o wie weet waar deze stolpboerderij met houten weeg
staat? Of - minder leuk- stond? Reacties naar het secretariaat.
■

FOTO: COLLECTIE BOERDERIJENSTICHTING NOORD-HOLLAND

Warmtebelang is een klein bedrijf, dit is een
bewuste keuze. Zo houden ze de kosten voor
de klant laag en de service goed! Daarnaast
ziet de klant gedurende het gehele traject
dezelfde gezichten: vanaf het eerste gesprek
tot en met het laatste inregelen van de
warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt
wel; de lijst met referenties van Warmtebelang groeit gestaag door!

FOTO: COLLECTIE HHNK

energie en een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken met gas of kolen. In de praktijk is

foto’s met stolpboerderijen komen tot ons ‘in mysterious ways’ zoals de Fransen zeggen.
Zoals deze die per email opdook zonder enig woord van uitleg, noch een raadpleegbare
achterkant (waarop nog wel eens een naam of datum). Die ontbreekt nu eenmaal node bij
dit ultramoderne medium. Een omissie. Niet deze kiek, want die is 200% raak!

Alle mooie bouwdetails in en bij deze Kiek-stolp. Waar?
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Stolpen in het nieuws
Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

info@molenaarrietdekker.nl
www.molenaarrietdekker.nl

Een puinhoop van riet en balken. Dat is na een brand grotendeels
over van een woonstolp in Gouwe. Het vuur ontstond in de schoorsteen. Pas na vijf uur blussen was de brand onder controle.

‘Alleen de geur al. Grenen. Twee eeuwen oud, maar klokgaaf’. Enthousiasme in Driehuizen over een blok hout uit een gesloopte boerderij
dat een rotte plek vervangt in een vierkant van een nieuwe stolp.

Stemmen in de raad Medemblik gaan op om de kosten van verplicht
archeologisch onderzoek niet langer te verhalen op een stolpeigenaar of andere particulieren. De kosten kunnen hoog oplopen.

Een stolpschuur in Wieringerwaard gaat tegen de vlakte. De nieuwe
eigenaar kan ‘m niet meer gebruiken voor zijn akkerbouwbedrijf.
‘Al diverse keren verbouwd en vol houtworm’. Een garage keert terug.

Verbiedt wensballonnen. Dit bepleit het Westfries Genootschap bij
gemeenten. ‘Het risico op verlies van onvervangbare monumenten is
te groot’. Zoals vrijwel zeker is gebeurd bij een stolp in Berkhout.

Niet meer te redden, de oudste stolp in Zwaagdijk. ‘De staat is te
slecht’, zegt de plaatselijke historische vereniging na onderzoek buiten
en binnen. ‘Het tocht overal’. Na sloop volgt een nieuwe woonstolp.

Archeologisch onderzoek bijna een eeuw na de sloop levert veel
interessants op over De Leeuwenhalm, een Noord-Hollandse stolp in
Bovenkarspel. De poeren op de kleilaag waren ongekend groot: twee
bij twee meter.

Het vierkant van een vervallen stolp in Zuidermeer krijgt deels een
tweede kans. Onderdelen van het geraamte worden toegepast in een
nieuwe woning op de plek van de boerderij. De eerste gaten in de
kap ontstonden in 2013.
■

Stolp te koop
Amsterdam Bussum ‘s-Hertogenbosch

te koop

WWW.WEIJNTJES.NL

Volgerweg 18, 1462 HP MIDDENBEEMSTER. Zie de beschrijving op pagina 19.
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www.info@ boudewijnhosmus.nl

Wij verkopen onze stolp, Volgerweg 18 in
Middenbeemster. Tussen 2006 en 2009 met
respect voor het oorspronkelijke gebruiksdoel
gerestaureerd en gerenoveerd naar modern
wooncomfort en ingericht met vier slaapkamers, badkamer en technische ruimte. Het
vierkant is open gebleven en geeft zicht op
de nok. Aan het voormalige boendershuisje
en veestallen hebben we een muzikaal-culinaire bestemming toegedacht.
Persoonlijke omstandigheden hebben onze
plannen helaas doorkruist. We zouden
graag zien dat anderen op deze mooie, vrij
gelegen plek hun bestemming kunnen vinden. Bent u geïnteresseerd, dan informeren
we u natuurlijk graag nader:
corriehuijbers@hotmail.com, 06 22825425. ■
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Sloopgeest stolpen Purmer
Het zuidelijk aan Purmerend grenzende deel
van de Purmer is volgebouwd met bedrijven,
sportfaciliteiten en het ’Purmerbos’. Nu is,
ondanks leegstand, het noordelijk deel aan de
beurt (‘Baanstee-Noord’). Het bestemmingsplan vermeldde destijds behoud van vier
stolpen, houtopstanden en windsingels. Het
voorstel aan de gemeenteraad is nu echter:
sloop. Voor o.a. de bijzondere stolp ‘Schouwzicht’ uit 1722. Uit een eerste inspectie blijkt
de bouwkundige toestand ruim voldoende
tot goed. Onze Boerderijenstichting heeft
bezwaar gemaakt en deskundigheid aangeboden. De gemeenteraad nam op 24 maart
een motie aan waarin de gemeente om
behoud wordt verzocht met een inspectie
naar de bouwkundige toestand.
■

Het bestuur:
Evert Vermeer (voorzitter)
Larixplantsoen 15, 1702 XG Heerhugowaard
Mart Groentjes (secretaris)
Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen
Evert Barendrecht (penningmeester)
Jan Greshoffstraat 20, 1822 JC Alkmaar
Willem Messchaert, Kolhorn
Melanie Balledux, Warmenhuizen
Joop van Diepen, Oosterblokker
Sander Douma, Schermerhorn
Wilma Eelman, Den Burg
Maarten Koning, De Goorn
Henk de Visser, Oudorp
Anneke Zandt, Twisk
Peter van Zutphen, Anna Paulowna
Irma Stroet, Hoogwoud
Piet Tamis, Oudorp

Advisering
Het is voor leden mogelijk adviezen m.b.t.
constructief-technische cq esthetische aspecten
en onderwerpen over boerenerven ‘op locatie’
te verstrekken.
Voor een dergelijk advies wordt een bijdrage van
€ 100,- (all-in) in rekening gebracht.
Verzoeken om advies te richten aan het secretariaat:
Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen
e: stolpen@xs4all.nl
Zie ook onze website: www.boerderijenstichting.nl
De nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar.

	ISSN 1566-8843

ANBI - De Boerderijenstichting Noord-Holland is
aangemerkt als ANBI. Zie onze website.
Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is
(2016) € 17,50 per jaar (meer mag).
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door.
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Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

Heeft u bouwplannen?

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

Uw onderhouds- en restauratiepartner in
Noord-Holland

T 06 - 22 799 263
info@vanbenschop.nl
Wognum
www.deverffraaier.nl
facebook.com/schildersbedrijfvanbenschop.nl

Akerbouw B.V.
T: 0251-315817

Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest
info@akerbouw.nl
www.akerbouw.nl
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