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al decennia lang aan de gang en meer dan ooit manifest, is de transformatie in vorm en 
functie van (stolp)boerderijen. ze zijn als hoofdgebouw hun agrarische functie kwijt. dat 
kan enerzijds leiden tot een ontwikkeling van stolp tot statussymbool voor burgers met 
een goedgevulde beurs en anderzijds tot stolp als sta-in-de-weg en sloopproject. Voor 
beleid waarbij de historische stolp, ook als landschappelijk ikoon, behouden is een stolpen-
stappenplan vereist. met het benaderen van nieuwe ‘markten’ voor herbestemming en  
verantwoord gebruik van het landelijke erfgoed. 

Vrienden vormen de basis
nu het nieuwe jaar zich aandient en onze stolpen zich verhullen in mist of juist schitteren 
met een sneeuwdek, kijken we even terug op het voorbije jaar. onze ledenactie had veel 
nieuwe leden tot gevolg. met onze herinnering aan de contributiebetaling haakte een  
aantal leden af; per saldo toch een toename tot ruim 1.600. de band met de leden toont 
zich door de grote belangstelling voor excursies en steunbetuigingen o.a. vanwege  
nieuwsbrief en website. Het programma van info-avonden over de duurzame stolp is 
samen met gemeenten voortgezet. de Boerderijen Beeldbank is vernieuwd en voor de 
adviezen op locatie (vooral nieuwe stolpbewoners) is een blijvende vraag. al met al: vol  
vertrouwen het nieuwe stolpjaar in! 

deze nieuwsbrief wordt naar alle adressen 
in onze database gezonden. ook naar 
degenen die niet op onze herinnering voor 
de contributie van 2016 reageerden (kan 
overigens alsnog! -zie iBan op pag. 19-). 
ook nog toezending naar Vrienden die lid 
waren maar bekend maakten per 2017 
helaas af te willen haken. 

Status of sta-in-de-weg?

Midwinter Light Art
 

 EXPOSITIE LICHTKUNST
Unieke lichtobjecten 

maak als bezoeker van deze expositie kans op gratis kaarten 

voor het exclusieve Light Lounge feest van 7 januari

www.gallery-of-light-art.com

Hotel Opduin / Texel  23 dec. 2016 -  8 jan. 2017 
open 12-18 uur en 20-21 uur
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overstroomde gebieden te bewaken. 
toen eenmaal de situatie enigszins onder 
controle kwam, ontstonden de eerste plan-
nen voor wederopbouw en vooral voor  
marken en Waterland rees er bij de herbouw 
van de vernielde woningen en boerderijen 
zorg voor het behoud van het bijzondere 
karakter van het eiland en dat van Water-
land. dat aspect werd met name door de 
sociaal technische Vereeniging van demo-
cratische architecten en ingenieurs opge-
pakt en gestimuleerd. zo kwam er op 
initiatief van deze vereniging een ‘advies-
commissie voor den herbouw in de over-
stroomde gebieden in noord-Holland’ tot 
stand. Voorzitter was de amsterdamse 
architect j.H.W. leliman, in 1911 mede- 
oprichter van de Bond Heemschut. al in 
begin mei 1916 stuurde de adviescommissie 
een circulaire naar alle overstroomde 
gemeentebesturen. omwille van het 
behoud van het landschapsschoon boden 
leliman en zijn medestanders belangeloos 
hun diensten aan. Bovendien werden de 
gemeenten uitgenodigd snel een welstands-
paragraaf in de plaatselijke bouwverorde-
ning op te nemen. Gemeente Broek in 
Waterland deelde kennelijk deze zorgen  
van welstand en had toen al een dergelijke 
verordening klaar.

Zorgen over welstand
nog in dezelfde maand mei bracht de com-
missie een kleine brochure uit waarin met 
nadruk werd gewezen op de internationale 
faam van het pittoreske Waterland. Het was 
zaak (net als op marken) die schoonheid te 
behouden, mede vanwege het drukke toe-
risme. Het aanbod om belangeloos te assis-
teren bij het maken en beoordelen van 
bouwplannen werd nog eens herhaald.  
de man die in noord-Holland de nationale 
hulpverlening namens de algemeene Ver-
eenigde Commissie ter leniging van ram-
pen door Watersnood in nederland (aVC) 
inspecteerde, de inspecteur volksgezond-
heid ir. j.H. Faber (zelf lid van genoemde 
adviescommissie voor herbouw), maakte de 

toenmalige Commissaris der Koningin  
jhr. a. roëll attent op dit aan de gemeenten 
gedane aanbod. roëll kon zich in de voor- 
gestelde gang van zaken vinden en wees de 
commissie medio mei (en dat is bijna 
onmiddellijk) officieel als architect voor 
marken aan. Voor dit advieswerk werd  
vervolgens de amsterdamse architect  
G.F. la Croix ingeschakeld. om de bewoners 
van het eiland over te halen met hem in zee 
te gaan, werd een premie uitgeloofd. uitein-
delijk bouwde la Croix 16 woningen op  
marken. een huizenblok op de Wittewerf 
herinnert nog steeds aan deze bijzondere 
inspanningen voor cultuurhistorisch verant-
woord bouwtoezicht.

Stolpboerderijen en herbouw- 
adviezen
deze commissie gaat ook buiten marken 
voortvarend aan de slag en het is bekend 
dat deze via de betrokken gemeenten ruim 
40 plannen voor huizen en (stolp)boerde-
rijen ter beoordeling kreeg voorgelegd.  
Bijvoorbeeld in Buiksloot, nieuwendam, 

landsmeer, zunderdorp en Broek in Water-
land. in het laatste dorp wordt zelfs een 
kleine tentoonstelling georganiseerd met 
voorbeelden van de uitgebrachte adviezen. 
doel was het publiek te overtuigen van het 
belang van het unieke, lokale karakter. in alle 
gevallen leidde de adviezen naar eigen zeg-
gen tot verbeteringen, het ging er immers 
om het streekeigen karakter van Waterland 
en marken niet aan te tasten door ‘lelijke’ 
herbouw na de watersnood. 

Het is overigens niet bekend waar de boer-
derijen stonden die ter beoordeling aan de 
commissie zijn voorgelegd. Wel zijn aan de 
hand van twee uitgewerkte voorbeelden de 
aanpassingen van de commissie zichtbaar 
gebleven. een verdere motivering ontbreekt. 
in het ene geval gaat het om een stolp met 
schuin aflopende aanbouw op een eveneens 
tamelijk schuin aflopend maaiveld. de aan-
passingen (verbeteringen) blijken uit de 
gewijzigde geveltekening vooral uit de 
benadrukking van het hoofdgebouw (de 
stolp) en een strakke doorvoering in de 
detaillering van de iets grotere raampartijen 
en deuren in de gemetselde voorgevel. ook 
de eveneens gemetselde topgevel is strakker 
uitgevoerd en in lijn gebracht met de 
schuinte van het dakvlak van de stolp. Het 
tweede voorbeeld is bijzonder, want deze 
stolpboerderij (op een vlakke kavel) heeft 
een houten voorgevel en … een gebroken 
kap. Bij dit ontwerp is geadviseerd voor een 
geheel ruimere opzet. 
zowel de grondmaat als de kap zijn in de 
gewijzigde vorm fors ruimer getekend.  
Hierdoor krijgt de boerderij wel een sterker 
stolpeigen karakter, hoewel de gebroken kap 
gehandhaafd blijft. ook in dit ontwerp is er 
aandacht voor het ritme van de 

detail van het omslag van het boek de dijken breken.

Honderd jaar geleden ging het in grote delen van noord-Holland goed mis. in januari 1916 braken 
de dijken op verschillende plaatsen en marken, Waterland, de halve zaanstreek en de anna  
paulownapolder stonden maandenlang onder water. er waren 19 mensenlevens te betreuren en 
de schade aan gebouwen, land, goederen en vee was enorm. op marken sloegen hele huizen van 
hun fundering en kraakten losgeslagen botters halve en hele voorgevels. Verder stond Volendam 
blank, raakten monnickendam en purmerend gedeeltelijk onder water en waren in het polder-
land van anna paulowna, Waterland en de oostelijke zaanstreek vooral de dorpen en de (stolp)
boerderijen prooi voor de waterwolf. 

Watersnood 1916 en de stolp
Adviezen bij herbouw in Waterland

menige stolp bezweek onder de druk van het water, waarbij vaak de 
muren instortten en vierkanten als dukdalven overeind bleven. 
Foto’s met dit soort beelden (zie de uitgaven ‘Vergeten water’ en 
‘De waterwolf in Waterland’) zijn algemeen bekend en tonen de 
onvoorstelbare impact van deze watersnood. Het boek ‘De dijken 
breken’ van Cor Bruijn toont op het omslag een getekende impressie 
van stolpboerderijen als golfbrekers tijdens de overstroming. een 
indrukwekkend en verwoestend beeld.

Wederopbouw
deze watersnoodramp gebeurde tijdens de eerste Wereldoorlog, 
nederland was neutraal gebleven. ons land kreeg toen -zo werd wel 
gezegd- een eigen oorlog te voeren en wel die tegen zijn erfvijand, 
het water. de focus kwam toen extra op de eigen binnenlandse pro-
blemen te liggen en zo werden bijvoorbeeld gemobiliseerde militai-
ren overal in het land ingezet als dijkleger om eerste hulp te bieden, 
nood te lenigen, ontstane schade te herstellen en te beperken en om 

Verslag herbouwcommissie 1916-1917.

■ ■ ■

4

stolpen onder water in Waterland. de maandenlange vloed reikte tot de Wijdewormer. aan de stolpen werd een enorme ravage aangericht. de Waterlandse dames lijken het rustig af  te wachten. Beeldmateriaal afkomstig uit het Waterlands archief, purmerend. 



6 7
raampartijen en het gebruik  

van grotere kozijnen voor meer lichttoe- 
treding.

Voorbeelden 
nog tijdens de watersnood van 1916 blijkt er 
behoefte aan expertise als het gaat om  
kennis van specifiek landelijke bouwkunst. 
en die kennis wordt royaal geboden en daar-
van is -naar wij nu weten- flink gebruik 
gemaakt. de voorbeelden zijn te vinden in 
het verslag 1916-1917 van de adviescommis-
sie voor herbouw in de overstroomde gebie-
den van noord-Holland. de nieuwsgierige 
vraag is onvermijdelijk. is er van de afge-
beelde stolpen meer bekend?

om het adriaan donker-eeuwfeest te vieren zijn er in de zomer van 2016 twaalf theatervoor-
stellingen gespeeld. de belangstelling bleek heel groot. Het publiek kwam via de koegang, 
langs de uitgebreide ingerichte zomerstal en het achterom, naar de dars. die was omge-
bouwd tot theaterzaal, een unieke ambiance met vanuit de dars het imposante vierkants- 
gebint. de ruimte werd volop benut, objecten en foto’s stonden als decorstukken op de 
zolder. stoelen en strobalen stonden uitnodigend klaar op de uit straatsteentjes bestaande 
dorsvloer. de ‘hooiberg’ deed daarbij dienst als foyer. de voorstelling ‘oh, zo ondeugend’, rond 
het intrigerende leven van adriaan donker werd ontworpen door tim de Haan uit Hoogwoud,  
vocaal en met gitaarmuziek bijgestaan door Kees Vriend. de regie was in handen van mariët 
de Haan. 

Donker bracht licht
Theater in Museumboerderij West-Frisia 

■

■ ■ ■

in Hoogwoud, aan de Koningspade, staat museumboerderij West-Frisia. in een stolp, gebouwd in 
1857. zodra je er binnen-stapt kom je in de sfeer van een boerderij rond 1900. de geschiedenis  
herleeft. Het lijkt alsof de boerenfamilie even weg is en zo weer thuis kan komen. Het museum is 
ontstaan door de gedrevenheid van de vroegere bewoner adriaan donker die hier precies 100 jaar 
geleden werd geboren. door zijn verzameldrang en grote belangstelling voor de Westfriese  
cultuur-historie bracht hij een bezienswaardige collectie bijeen.

Stolpen in de Kunst 

de wereld van haar gelukkige jeugd in West-
friesland. Bonte, kleurrijke taferelen van het 
landelijke dorpsleven markeren het werk 
van jannie Kuiper. zij (geboren in 1932 in 
nieuwe niedorp) geldt als een van de meest 
kenmerkende representanten van de naïeve 
schilderschool. Vooral in Westfriesland 
waren en zijn er nog altijd vele (amateur-)
schilders die, vaak op latere leeftijd, de 
karakteristieke landschappen en gebeurte-
nissen uit hun geheugen verbeelden in 
direct aansprekende schilderijen. ze worden 
ook wel zondagsschilders genoemd of ‘schil-
ders van het paradijs’ en vooral in jannie’s 
schilderijen lijkt het altijd zondag. ze begon 
als autodidact te schilderen in 1975 omdat 
ze geen geschikte schilderijen kon vinden 
om in haar huis op te hangen. 

Topografisch
Vrolijke gebeurtenissen als kermissen, 
optochten en volksfeesten die ze opdiept uit 
haar herinnering combineert ze in een 
opvallend nauwkeurige benadering van  
specifieke gebouwen -huizen, kerken, boer-
derijen- en dat alles bijna topografisch 

samengevat. Het werk van jannie Kuiper 
was te zien op vele tentoonstellingen en is 
opgenomen in de collectie Westfriese  
naïeven van het Westfries museum in 

de uitvoerenden wisten het publiek bij de 
eerste voorstellingen in mei op zo’n een ont-
roerende, humoristische en warme manier 
te boeien dat dit vroeg om een reprise. nog 
zes voorstellingen speelden ze in september 
en ook die waren snel uitverkocht. 

Adriaan Donker
adriaan was de laatste eigenaar van de 
boerderij West-Frisia. Hij kwam uit een voor-
uitstrevende boerenfamilie. zijn grootvader 
was medeoprichter en eerste voorzitter van 
zuivelfabriek aurora in opmeer. als enige 
zoon was hij beoogd opvolger, maar hij had 
geen talent voor het boerenbedrijf. Hij 
durfde zijn eigen koers te varen en verkocht 
het vee en het land van deze monumentale 
boerenplaats. adriaan had andere talenten 
en dromen. een kleurrijk, sociaal en gastvrije 
Westfries. Hij volgde zijn eigen pad, in aller-
lei opzichten een boeiend pad. zijn in de 
loop der tijd gegroeide fraaie collectie  
boerenspullen geeft in de museumboerderij 
een tastbare indruk van de rijke agrarische 
historie van Westfriesland.

Museumboerderij West-Frisia
•	 ondergebracht in een stolp uit 1857, 

voorbeeld van een veeboerderij in West-
friesland. een enkele stolp met een  

indeling als van de noord-Hollandse 
normaalstolp; de dars evenwijdig aan 
de koegang. 

•	 Woongedeelte met interieur en bedste-
den van omstreeks 1900. 

•	 de zomerstal toont o.a. prachtige kaas-
persen en arrensleden. 

•	 de dars met boerenwagens uit de 19e eeuw 
met rijk versierd achterschot met spreuk. 

•	 tussen het ‘vierkant’ de opslag van het 
hooi en op de zolder het stro.

•	 op het erf de mariakapel, door adriaan 
donker gebouwd ter nagedachtenis aan 
rooms-koning Willem ll, graaf van  
Holland, die in 1256 sneuvelde in de 
strijd tegen de vrije Westfriezen.

•	 op het erf hoogstamfruitbomen.
de authentieke uitstraling maakt het geheel 
tot een geliefde locatie voor trouwfoto’s en 
speelfilms zoals zwartboek, sonny Boy en de 
tv-serie van de ijzeren eeuw. 

de stolp is al eeuwenlang een onderwerp geweest bij beeldende kunstenaars. niet verwonderlijk 
natuurlijk want de boerenpiramide is dominant aanwezig in landschap en dorpen van  
noord-Holland. na Gerrit van Blaaderen (in nieuwsbrief 84), pablo picasso (in nieuwsbrief 85) en 
dirk Breed (in nieuwsbrief 86) volgt in de serie stolpen in de kunst nu jannie Kuiper met een van 
haar kleurrijke dorpsgezichten. een schilderij in haar kenmerkende stijl, aangeduid als naiëve 
schilderkunst. 

Jannie Kuiper Hoorn. in gezelschap van andere zondags-
schilders die de stolp in hun werk laten  
spreken zoals Cornelis Kaay, Willem Bakkum 
en adriaan dekker. ■

niet te missen aan de Koningspade. jannie Kuiper: Kermis in Warmenhuizen.

www.westfriesgenootschap.nl/geschiedschrijving/biografie/biografie_adriaan_donker.php 
www.museumboerderijwestfrisia.nl 
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Tweeling in Weesp
Dromen in de zuidelijkste stolp

zelfs in het zuidelijkste puntje van noord-
Holland, in de gemeente Weesp, vind je twee 
mooie stolpen, naast elkaar. Het verhaal 
gaat dat in 1870 twee broers uit de Beemster 
in het toenmalige Weesperkarspel (nu 
Weesp) aan de Vechtdijk ieder een eigen 
melkveehouderij begonnen vanuit twee 
identieke, gespiegelde, middelgrote stolp-
boerderijen. Hun land liep in lange, smalle 
kavels de aetveldsepolder in, een aardkun-
dig monument; een kleirug die ontstond 
door het meanderen van de Vecht in een 
veenlandschap. met een bouwoppervlakte 
van zo’n 220 vierkante meter en een hoogte 
van 13 meter waren deze stolpen voor dit 
gebied bijzondere gebouwen. in de loop der 
jaren hebben beide stolpen zich elk in een 
eigen richting ontwikkeld. de stolp op de 
utrechtseweg 90 heeft net een andere uit-
straling dan zijn evenknie op nummer 92. 
de laatste is nog vrijwel origineel en sinds 
1990 dan ook gemeentelijk monument. 

Stolpparadijs aan de Vecht
de kap van de stolp van nummer 92 is binnen  
vanaf de dars nog in zijn volle glorie te aan-
schouwen. ook de indeling van de woon-
ruimten en de stal zijn herkenbaar van het 
oorspronkelijk bouwplan. de koebeesten 
woonden (in de wintertijd) aan de zuid- 

west- en zuidoostkant en de bewoners aan 
de noordwest- en noordoostkant. Het mid-
denvlak is inmiddels een sanitaire ruimte 
plus opgang naar de verdieping. de trap 
naar boven gaat door een luik met vensters 
om de verwarmde benedenruimte van de 
onverwarmde te scheiden. op de zolder heb 
je zicht op het riet en de sparren. Buiten de 
indrukwekkende palen zijn goed geïsoleerde 
kamers gemaakt die ieder op hun beurt met 
centrale verwarming comfortabel zijn. 

Stolpensfeer
zo is de oorspronkelijke ‘stolpensfeer’ in 
deze boerderij behouden gebleven. dit  
terwijl het als huis voor burgerbewoning 
zeer geschikt is. de bijbehorende 7500 meter 
grond is inmiddels opgedeeld in erf, boom-
gaard en een open parklandschap, van 
elkaar gescheiden door houten landhekken. 
twee loslopende varkens bewerken het 
parklandschap rondom een ‘paddenpoel’. 
Vanaf de zuidelijke erfgrens is een weids 
uitzicht in zuidwestelijke richting over  
de aetveldsepolder. een burgerdroom,  
om in een authentieke boerderij te wonen 
met ‘buitengevoel’ is zo vlakbij de grote  
stad amsterdam uitgekomen dankzij de 
meest zuidelijke stolp van nederland, in 
Weesp. 

Middenweg 9 | 1619 BL Andijk | Tel. 0228 - 59 22 44
info@kwantesmakelaardij.nl | www.kwantesmakelaardij.nl

Kwantes  
Makelaardij 

wenst u  
fijne feestdagen  

en een  
gezond 2017! 

d e  s l e u t e l  t o t  a g r a r i s c h  b e z i t

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

 

Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Verbouw
Onderhoud
Restauratie
Kozijnen en lijstwerk

M.C. van Voordenstraat 2�
1483 GB  De Rijp
tel.: 02�99 673487
duinmaijer@duinmaijer.nl
www.duinmaijer.nl

Maarten wenst u een mooi en sfeervol 2017!

de inventieve manier om de functies van veestalling, hooiopslag, wagenberging en wonen 
samen te brengen onder één stormvast, piramidaal dak vond plaats in het grasrijke gebied van 
noord-Holland boven het noordzeekanaal. daar staan nog steeds veruit de meeste stolpen.  
interessant is dat de techniek van het bouwen van stolpen ook tot een paar mooie stolpen in  
zuidelijker noord-Holland heeft geleid. steven de nie is een van de huidige bewoners. Hij en zijn 
familie maakten hun stolp en erf tot woonparadijs. 

9

stolpen aan de utrechteseweg, aan de Vecht in Weesp.

zicht op de zolder met de vierkants- en dakconstructie.

■

Geëmigreerde boeren uit de Beemster brachten de stolpenbouw mee naar Weesp. 
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Aanbeveling
als aanbeveling voor herbestemming kwam Helga Kliffen uit op het 
samengaan van nieuwe functies. zoals een zorgboerderij in combi-
natie met een openbaar toegankelijke lunchroom met terras, een 
winkel met streekproducten en een inpandige beheerderswoning. 
op het erf de vitalisering en zonodig reconstructie van de bestaande 
boomgaard, het ombouwen van de schuur tot dierenverblijf en de 
aanleg van een camping voor tien seizoensplekken. de creatieve en 
goed onderbouwde aanbevelingen werden tot plan omgesmeed en 
na uitvoerig overleg met de rijksdienst, de gemeente en mogelijk 
geïnteresseerde beheerders was de conclusie dat, mede vanwege de 
geringe mogelijkheid van een financiële basis voor het realiseren 
van een zorgboerderij, het uiteindelijke plan diende te leiden tot 
inbouw van appartementen voor particuliere bewoning. 

Imposante stolp 
Het hoofdgebouw is 21,90 meter breed, 27,70 meter lang, 16,60 meter 
hoog en heeft een inhoud van maar liefst 5.000 m3. aan de voorzijde 
-oostgevel- twee woonkamers en een opkamer met betimmerde 
wanden waarin kasten en bedsteden. in de tussenwand tussen de 
kamers zien we aan beide zijden een betegelde schouw met voor-
stellingen in het thema Hoop, Geloof en liefde. onder de opkamer 
een zogeheten ‘zwevende’ kelder, beweegbaar met het grondwater. 
de darsdeuren bevinden zich ook in de voorgevel met achter in de 
dars vroeger de paardenstalling. Haaks op de darsruimte was de 
(dubbele) stal voor twintig koeien aan de ene kant en 24 aan de 
andere kant, tezamen een forse veestapel. in bepaalde perioden was 
er bovendien schapenhouderij. er was een afgescheiden ruimte voor 
jongvee en aan de achterzijde van de stal het permanente zomer- 

vertrek met schouw, vaste kasten en twee grote ramen. ronduit 
indrukwekkend was de blik op de houtconstructie van het machtige 
dubbele vierkant (met loopbrug), eeuwenlang gevuld geweest met 
hooi in de wintertijd en zo goed als leeg in het voorjaar. 

Broedersbouw was in 1742 een zeer moderne boerderij en tot 1950 
zijn er weinig aanpassingen geweest. in 1956 werden er enkele 
nieuwe vertrekken aangebracht voor berging, slaapkamer, badkamer 
en hal en werd de keuken vergroot. in 1970 werd het stalgedeelte 
gemoderniseerd en het zomervertrek omgebouwd tot melktank- 
lokaal. met de herbestemming tot bewoning van de gehele boerderij 
blijft het exterieur behouden. Het vroegere agrarisch gedeelte van 
het interieur ondergaat met de inbouw van appartementen, met 
zorgvuldige aanpassingen voor lichttoetreding, een flinke metamor-
fose. Het herenboerderijgedeelte blijft intact.

Herenboerderij herbestemd
de heren en pachters hebben Broedersbouw na 274 jaar verlaten om 
negen nieuwe families het genoegen te geven een prachtig staaltje 
landelijk erfgoed te bewonen. de renovatie en herbestemming met 
nieuwe indeling zijn gestart onder architectuur van sander douma 
architecten. de transformatie van deze kapitale stolp vormt een  
treffend voorbeeld van nieuw gebruik. de nieuwe Broedersbouw 
draagt als hedendaags functionerend historisch sieraad bij aan het 
trotse predikaat Werelderfgoed van de Beemster.

De foto’s van het bedrijfsgedeelte geven een indruk van de vroegere 
situatie. In een volgende Nieuwsbrief krijgen we een beeld van de 
resultaten van de huidige verbouwing. 

jonkheer drs. john H.W. loudon, afstamme-
ling van generaties bezitters van de Broeders- 
bouw, nam namens de familie voorjaar 2011 
contact op met de Boerderijenstichting met 
het verzoek advies te geven voor herbestem-
ming. de pachtboer zou op korte termijn 
met pensioen gaan en het agrarisch bedrijf 
beëindigt daarmee. loudon pleitte voor een 
nieuwe bestemming die recht zou doen aan 
de cultuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten van boerderij en omgeving. 
zoals het bijzondere 18e eeuwse interieur 
met zijn dubbele betegelde schouw en 

opkamer en het authentieke boerenerf met 
de dubbele singel, fruitbomen, windsingels 
en brongasketel. 

Onderzoek
in dezelfde periode was van Hogeschool 
utrecht afd. Bouwkunde bij de Boerderijen-
stichting een aanvraag binnengekomen 
voor een stagebegeleiding als onderdeel  
van het afstudeeronderzoek van student 
Helga Kliffen. Het bestuur van de Boerderijen- 
stichting kwam met architect sander 
douma, ook bestuurslid, een extern  

adviseurschap voor een stage overeen met 
een tijdelijke stageplaats bij het architecten-
bureau. de opgave herbestemming van 
Broedersbouw stond hierbij centraal. 
Helga Kliffen voerde een bouwhistorische 
verkenning uit met een historische inleiding,  
een waardestelling en een restauratierap-
port met eindconclusie plus aanbevelingen 
voor (soorten van) herbestemming.  
Bouwtechnisch verkeerde de boerderij,  
rijksmonument, in 2011 al in relatief matige 
staat, op enkele onderdelen zelfs minder 
dan matig. ■

Volgens stolpenkenners met stip op de lijst mooiste stolpen van noord-Holland en nu herbestemd. 

Broedersbouw in de Beemster
Nieuw leven voor prachtstolp
de Broedersbouw in de Beemster is een van noord-Holland’s meest bijzondere stolpboerderijen. 
niet voor niets sierde deze kapitale, historische herenboerderij de meimaand van de kalender in 
het jaar van de Boerderij (2013): de prachtige voorgevel aan het boerenerf met de bloeiende  
fruitbomen. en ook de cover van het boek De stolp te kijk toont dat mooie beeld. 
de Boerderijenstichting noord-Holland kan als aanjager worden beschouwd voor het behoud 
door herbestemming.

de trekker van piet Kooij, de laatste pachtboer. interieur woongedeelte met 18e eeuwse schouw. Het dubbele vierkant met de loopbrug.de renovatie is begonnen.
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na de drooglegging van de Beemster in 1612 werd de grond verdeeld 
onder de investeerders, Kavel a.K.56 werd toegewezen aan leonard 
ray en de aangrenzende kavel a.K.57 aan dirk van os. op de water-
schapskaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1644 staat op 
kavel a.K.56 een boerderij getekend met een woonhuis en haaks er 
op de stal, de hooiberg los van de boerderij. Vlakbij stond aan de 
oostdijk de drie- en veertigste poldermolen. in de Beemster was het 
de gewoonte om na 100 jaar een boerderij grondig te renoveren, al 
dan niet vervangen door een ‘moderne’ variant, aangepast aan de 
eisen van het toenmalige boerenbedrijf. deze gewoonte is waar-
schijnlijk ook in 1742 de reden geweest tot de bouw van Broeders-
bouw en aanpassing van het erf zoals zich nu na 274 jaar nog 
grotendeels vertoont. Broedersbouw werd een herenboerderij en 

verpacht aan een boer. Vermoedelijk bewoonde, zoals gebruikelijk, 
de eigenaar het herengedeelte aan de voorzijde in de zomertijd. 
jan van der poll, regent van amsterdam, was eigenaar in 1742 en  
verkocht de boerderij in 1746 aan nicolaes Geelvinck, zoon van de 
burgemeester van de hoofdstad waarna in 1776 het eigendom over-
ging naar zijn zoon (ook) nicolaas. maria Gabriëlle riccen werd in 
1799 de volgende eigenaar waarna in 1814 Broedersbouw gekocht 
werd door jacob Boreel, commissaris en schepen in amsterdam. Het 
eigendom is tot nu toe tweehonderd jaar in de familie gebleven. aan 
de hand van archiefonderzoek heeft boerderijkenner jan de Groot de 
verpachting in kaart gebracht. de laatste pachtboer piet Kooij was 
een nazaat van de familie admiraal/Kooij die ook twee eeuwen lang 
het agrarisch bedrijf in stand heeft gehouden. 

Historie
11
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aan het westeinde van Barghorn, zoals dit 
langgerekte dorp bij schagen ook wel liefde-
vol wordt genoemd, ligt een buitengewoon 
fraai boerenspulletje, bestaand uit drie losse 
objecten op wat men met een gerust hart 
een langgerekt erf mag noemen. dit erf ligt 
parallel aan de lang verdwenen trambaan, 
waaraan een gerestaureerde abri als naast-
gelegen buurgebouw nog herinnert. in feite 
de plaats van een voormalig kruispunt tus-
sen een smalspoor en de aloude dorpsweg, 
die hier overigens keurig netjes Heerenweg 
heet. de omgeving bestaat uit oud land met 
allerlei landschappelijke mooiigheden, zoals 
dijkjes, sloten, een oude begraafplaats en 
terpen. ook met oude namen, zoals tin en 
nes, en oude zaken zoals stolpboerderijen 
en een in onbruik geraakte, pikzwarte bron-
gashouder.
Hier hoort deze agrarische bouwkunst als 
een soort langhuisstolp, maar dan in losse 
onderdelen, helemaal thuis. de oorsprong is 
echter verrassend anders, waarover later 
meer. Vooraan de weg een lang woonhuis 
met houten topgevel, eenvoudig lofwerk, 
een makelaar en een pannengedekt zadel-
dak. erachter een losstaande kippenschuur 

en een dito koestal voor 16 koeien. daar 
weer achter en helemaal achterop het lange 
erf het stakerige staketsel van wat ooit een 
hoog oprijzende, onvolledige stolpschuur is 
geweest. in deplorabele staat, daar is geen 
woord Frans bij.

Van vader op zoon, op zoon
Het is het bijna traditionele beeld van een 
gedurende lange jaren krimpend boeren- 
bedrijf. Geen opvolging vanwege wellicht  
te weinig grondoppervlak of onvoldoende 
interesse wegens nauwelijks economische 
mogelijkheden, leidt tot de logische slotsom 
van Cees en Bets spaans, de laatste praktise-
rende boer en boerin, te blijven en vol te 
houden. zo lang als dat gaat. met het klim-
men van de jaren boeten de fysieke moge-
lijkheden echter langzamerhand in. de 
kippen gaan weg, later worden de koeien 
verkocht. Wat het langste stand houdt, is 
een kleine kudde schapen. dit proces valt af 
te lezen aan deze boerenplaats. dezelfde 
krimpende bedrijvigheid als beschreven in 
de kop van dit artikel leidt tot gestaag afne-
mend onderhoud. uiteindelijk blijft zelfs 
groot onderhoud achterwege. Cees en Bets 
zijn op hun eigen erf zeer senang en weten 
een zoon aan de overkant van de Heeren-
weg dicht in de buurt voor hulp en bijstand. 
pas na het overlijden in het zelfde jaar van 
zijn beide ouders (op 88 en 87-jarige leef-
tijd!) nemen zoon Kees spaans en diens 
vrouw Yvonne West-end over. Kees volgt in 
2015 zijn vader op, zoals die zijn vader op 

deze locatie opvolgde in 1963. Heerenweg 1 
is een familiezaak en een familieplek. Hoewel  
er niet een enkele spanjaard woont, is West-
end zo spaans als het maar zijn kan.

Houtzagerij
de geschiedenis van boerderijlocaties heeft 
zo steeds zijn verrassingen. zo vindt deze 
‘spaanse’ boerenhoeve zijn oorsprong in een 
houtzagerij die op het perceel ernaast heeft 
gestaan. Voor de huisvesting van personeel 
liet de vroegere industrieel ooit een dubbel 
woonhuis naast de houtzagerij bouwen. dit 
toen nieuw gebouwde of verbouwde woon-
huis is de kern van het huidige West-end. 
nadat de houtzagerij verdween, kreeg  
Heerenweg 1 een agrarische functie en ver-
schenen er schuren, stallen en een stolp-
schuur, waarvan het onvolledig model nu 
nog het restant is. zelfs de oude abri van de 
trambaan stond langere tijd op meerdere 
plekken als schuur op of naast het erf. Kees 
en Yvonne spaans hebben zo hun eigen 
plannen en dat is om van West-end weer 
een fijne woonlocatie te maken en daarbij 
de stolpschuur weer opnieuw te betrekken. 
Kees is handig en regelt de zaken volgens 
goedgekeurde tekening meest en het liefst 
zelf. dat het ‘spul’ in de familie blijft is een 
belangrijke drijfveer en beiden vinden dat 
het aanzien moet blijven. dat is volgens 
Kees nog een hele opgave, maar het streven 
is eind 2017 het woonhuis te hebben gereali-
seerd. Het kale vierkant trotseert al twee 
jaar weer en wind. “Helemaal verrot”, som-
bert Kees. toch staat herbouw gereed eind 
2018 in de planning. Gloort er op dit fraaie 
familie-erf dan toch een sprankje hoop voor 
dit wanhopige staketsel? 

Niet zonder hoop
Het vierkant staat er onttakeld bij.

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 verwarlozing 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.

■
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was er oorspronkelijk een kleine woning van de toezichthoudende wierbaas (?) als een voor-
huis aan de westgevel gebouwd. de hoge houtconstructies hebben door de veelheid van stijlen,  
zwingen en schoren een sterk repeterend karakter, dat iemand gemakkelijk doet duizelen. 
Van elk houten onderdeel is alles meer dan tienvoudig aanwezig, het aantal daksparren is 
niet te tellen. We staren naar het imposante en spannende staketsel van een hele grote wier-
kathedraal. uniek in de wereld.

Uit asbest herrezen en herbestemd
sinds 2014 zijn edwin en martine aan de slag om hun bevlogen plan voor een herbestemming  
als logies- en vergaderaccomodatie dat indertijd de door de provincie uitgeschreven prijs-
vraag voor herbestemming won, te doen slagen. Geen sinecure als je bedenkt dat het dak 
helemaal ‘onder de asbestplaten zat’ en de constructie bijna op instorten stond. maar beiden 
zijn uit het goeie stolphout gesneden en volgen hoofd en hart, daarbij gesteund met lovens-
waardig opgestelde tekeningen van aG architecten uit Haarlem. een nieuwe indeling met 
negen slaapkamers met eigen badkamer op de begane grond en vergaderruimten boven, een 
gemeenschapsruimte, een keuken, een speelkamer maakt deze herbestemming op voorhand 
tot een succes. lichttoetreding is op inventieve wijze opgelost, door het gebruikmaken van 
lichtstraten in de vorm van dakspiegels in de dakvlakken van de korte gevels. maar eerst 
moest de asbest verwijderd en afgevoerd, de houtconstructie zwaar hersteld, een nieuwe 
strokenfundering (onder alle muren en onder de twee lange rijen vierkantstijlen) gelegd, alle 
dakvlakken vernieuwd en geïsoleerd, het verdwenen voorhuis herbouwd, alle rotte onderkan-
ten van de vierkantstijlen vervangen en voorzien van hoge betonpoeren. de wierschuur 
draait straks energieneutraal met een warmtepompboilerinstallaties en (zwarte) zonne- 
panelen op het met zwarte pannen gedekte dak van de voormalige losse grupstal. edwin 
praat en wijst onverminderd enthousiast voort en zegt dat een dergelijk inspanning niet 
gerealiseerd kan worden zonder subsidie, niet zonder eigen vermogen en niet zonder 200% 
inzet. Het streven is om april 2017 klaar te zijn. dan is een ware parel als stolpjuweel herrezen 
uit de asbestbult die de wierschuur nog drie jaar geleden was. details zijn genoeg bewaard 
gebleven, aan inventieve oplossingen zoals zes zwarte schuifdeuren die drie grote glaspar-
tijen kunnen maskeren, is geen gebrek. met moeite maken we ons los van de wierschuur  
en z’n hartelijke en gedreven eigenaren, met een uitnodiging om beslist nog eens terug te 
komen op zak. Hier hoort u meer van! 
WM

B I N N E N k i j k e r

de wierschuur staat op Wieringen in de  
polder Waard nieuwland, als enig exemplaar  
nog op de oorspronkelijke plek en is, zoals de 
eigenaren edwin Bonvie en martine van 
soolingen trots verklaren, nog wel een pro-
ject in uitvoering. maar wat een prachtig 
project. Vanuit het zuiden torent de wier-
schuur als een klein kasteel uit boven de 
vlakte van de 19e eeuwse polder nieuwland, 
zoals deze bedijking oorspronkelijk anno 
1846 nog heette. de wierschuur heeft aan de 
buitenkant het kenmerk van een stolpboer-
derij met een meervoudige vierkantcon-
structie op de rand van een modderig 
voormalig wad en de exotische glooiingen 
van door landijs opgestuwde keileembulten. 
pal naast de oude wierdijk, onderdeel van de 
oude, zogenaamde zuiderdijkage, lijkt deze 
grootformaat stolp een scharnier in de tijd 
tussen een ver verleden en het heden. Het is 
overduidelijk dat op deze unieke locatie 
slechts dit voor noord-Holland zo kenmer-
kende type agrarisch erfgoed het landschap 
zo versterkt als alleen een stolp dat kan. als 
een watermolen in de polder, als een kerk- 
toren in dorp of stad. Volstrekt op z’n plek.

Imposant groot en hoog
martine moet afscheid nemen en daarom 
leidt edwin ons enthousiast verder rond 
door een stolpboerderij met een grondmaat 
van 28 bij 16 meter en een nokhoogte van 12 
meter. dat is buitengewoon groot. ongeveer 
van hetzelfde kaliber als Broedersbouw in de 
Beemster (zie pag. 10 en 11), maar met een 
volstrekt andere functie, namelijk opslag 
van wier (zeegras, zostera marina), dat eerst 
volop werd gebruikt in de dijkenbouw en 
later voor o.a. matrasvullingen. de immense 
binnenruimte diende dan ook louter en 
alleen voor de opslag van dat wier, in min of 
meer gedroogde toestand wel te verstaan. 
daarom kent deze stolp wel een houten  
dekbalkconstructie met vierkantstijlen, 
maar mist ten ene male de indeling van de 
traditionele boerderij. dus geen lange regel, 
dars of hooiberg, maar een indeling in 
smalle en hoge vakken van 1.63 meter breed 
waartussen het wier van verschillende han-
delaren of wiervissers kon worden opgesla-
gen. ook kon het wier hier verder worden 
behandeld door het bijvoorbeeld in pakken 
te persen. de verschillende ruimten en dien-
sten konden worden gehuurd en daarom ■

in de Binnenkijker kijken we binnen in het interieur van een stolp. deze verschillen nog meer van 
elkaar dan de buitenkanten. deze keer zijn we op bezoek bij een wel heel bijzondere achterneef 
binnen de stolpenfamilie, namelijk de enige herbestemde wierschuur in nederland.
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Kiek 38

deze vorige Kiek toont een stolp met de in 
zondagse kledij gestoken familie bij het ijze-
ren toegangshek. Wat vooral opvalt is het 
enorme dak waarop in totaal toch wel ruim 
5.000 dakpannen liggen: Friese mulden- 
pannen. en een hoge, ronde schoorsteen als 
teken van ‘goed geboerd’. Waar? er is één 
reactie binnengekomen. maar die vertelt 
veel en dat verbaast dan weer niet want 
afkomstig van Henk Komen, stolpenkenner 
bij uitstek, vooral van Heerhugowaard. drie 
boeken gaf hij daarvan inmiddels uit (echte 
aanraders) met de bewonersgeschiedenis 
van boerderijen. de Kiek is boerderij Kerk-
zicht, Westerweg 54. al vóór 1655 stond hier 
een boerderij. de eerste eigenaar, in 1655, 
was Cornelis dirksz Winkel. de naam  
Kerkzicht duikt voor het eerst op in 1876. de 
stolp stond aan de westrand van Heerhugo-
waard en had over het toen onbebouwde 
land zicht op de katholieke kerk van noord-
scharwoude (‘de kathedraal van het noor-
den’). zo rond 1880 werd de oude stolp 
vervangen voor de veel grotere opvolger op 
de foto maar in 1930 ging deze door brand 
verloren en er kwam een burgerwoning voor 
in de plaats. de foto dateert van 1928, twee 
jaar voor de fatale brand. We zien v.l.n.r. 
jacob Gutter, zoon Frans, jacob’s vrouw 
maartje den engelse en dochter annie.

Kiek 39
Foto’s van stolpboerderijen komen op ver-
schillende manieren tot ons. deze keer staat 
de stolp in kwestie op pagina 58 van het 
boekje ‘Het onbekende nederland’ van  
dr. l. van egeraat. Het onderschrift luidt in 
cursieve letters: noordhollandse stelpboer-
derij. Verder staat aan de rechterkant nog 
vermeldt: Foto a.n.V.V. een afkorting die hier 
geen bel doet rinkelen. dan eerst maar de 
auteur nader voorgesteld. Van egeraat was 
doctor in de sociale wetenschappen en is na 
de oorlog (Woii) vooral algemeen bekend 

geworden als auteur van vele tientallen reisgidsen en als groot italië-kenner. daarover hield 
hij in heel europa lezingen en verzorgde hij in nederland razend populair geworden radio-
praatjes. in zijn hierboven genoemde boekje met utrecht, noord-Holland en Friesland als 
onderwerp, besteedt hij een hoofdstukje aan de noord-Hollandse stelp(!)boerderij. “onder  
de vele boerderijtypen die ons land kent is de noord-Hollandse stelpboerderij zeker niet de 
minst interessante. Vooral door haar pyramidevormige dak beheerst zij op markante wijze 
het landschap in de Beemster, de schermer, de streek van schagen, en elders.” dat zijn we 
met Van e. meer dan roerend eens. 

Stelphoeve
de term stelphoeve gebruikt de auteur als referentie naar de Friese stelphoeve die hij verder- 
op ook in dit boekje behandeld. Het gebruik van het woord stelp is in die tijd zo gek nog niet, 
want ook Brandts Buys past deze term toe. op beeldende wijze beschrijft Van e. hoe een stolp 
aan zijn grote volume komt, namelijk door elk dakvlak tot bijna op de grond te laten afhellen. 
“zo onstaat”, volgens Van egeraat, “ruimte voor dorsvloer, (hooi)wagens, vee en woonruimte”. 
Hij vergelijkt onze stolpen met hennen die hun kuikens onder hun vleugels houden. speciale 
aandacht vraagt Van e. ten slotte voor de stelphoeven aan de middenweg in de Beemster, te 
Westerblokker, te twisk en vooral ook te assendelft.

Van e. houdt gewoonweg niet op om in allerlei superlatieven over ‘onze’ stolpboerderij te 
schrijven. ook slaat hij een enkele keer de plank flink mis als hij beweert dat in de 18e eeuw 
het woonhuis van een stelphoeve ‘vaak een zaanse topgevel met ingezwenkte zijkanten’ 
krijgt. de zomerstal kent Van e. ook, want hij beschrijft dat de koestal dan wordt versierd met 
zand, schelpen en delfts blauw. Hij verwijst daarvoor naar een ’bekend geval’ aan de Wester-
haven in medemblik, maar ook naar de stolp in het openluchtmuseum in arnhem, die ‘laat 
zien hoe de koeien een verblijf hebben dat meer op een paleis dan op een stal lijkt.’

Eenvoudige Normaalstolp
de foto van de stolp op bladzijde 58 is er duidelijk een van het normaaltype. en recht van 
voren gekiekt. daarom zijn de dorsdeuren aan de achterkant niet zichtbaar. Wel te zien is een 
eenvoudige, pannengedekte stolpboerderij met een gemetselde gevel en een rechte bakgoot. 
de voorgevel telt vier identieke, bijna vierkante t-ramen met een bovenlicht met drie hori-
zontaal geplaatste ruiten. Kraakhelder witte broekgordijnen erachter. aan weerszijden van 
de deur (met drie verticaal geplaatste ruitjes en een bovenlicht) rechts in de voorgevel nog 
twee van elkaar verschillende raamkozijnen. links van de deur een verkleinde uitgave van de 
eerder genoemde vier, rechts een groot formaat zesruiter. eronder, en alleen daar, een 
(blauwe?) smetrand vanwege het begin van de lange regel op die plek. opmerkelijk zijn de 
twee over de volle lengte op regelmaat boven elkaar geplaatste muurankers in de voorgevel. 
met witte, propere kozijnen boven gemetselde onderdorpels kijkt deze stolp de wijde polder-
wereld in. Verder vormen een stoere laning, een oprijpad en een forse heg aan de linkerkant 
de grens van het erf. Het voorerf met alleen gras is geschikt voor schapen. let op het smalle 
looppad dat schuin vanaf de staldeur over het erf loopt. Waarheen is de vraag. net als de 
vraag of iemand nog kennis heeft aan deze sobere, prototypische stolpboerderij. antwoorden 
naar het secretariaat.

onbekende stolp uit het boek ‘Het onbekende nederland’.

een jetser, een lerp van een stolp. maar waar?
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Twee bijzondere kapbergen
in Ransdorp, Waterland, op enkele kilometers van amsterdam, staat 
een kapberg met enkele bijzondere kenmerken. in de eerste plaats is 
dat de ontluchtingskoker die op de nok staat. Vanwege de enigszins 
vervallen staat van het detail zie je van dichtbij goed hoe dit in elkaar 
zit. de koker is fors van formaat in vergelijking met die van andere 
kapbergen. de bedoeling van een luchtkoker was de vochtige lucht 
uit de berg te laten ontsnappen. Hij werkt als een schoorsteen. op 
deze manier droogde het hooi na in de berg en dat was gunstig voor 
de kwaliteit ervan. Wat verder opvalt aan het bouwwerk zijn de 
ozingplanken die aan de onderkanten van de dakschilden zijn aan-
gebracht. Het zijn schuin naar omlaag hellende planken die de rand 
tussen de gevel en het dak afsluiten. op bijgaande tekening wordt 
aangegeven hoe zo’n plank is geplaatst op de bovenste weegdeel en 
de muurplaat. deze kapberg verkeert in een matige staat van onder-
houd. We mogen echter hopen dat een zinnige bestemming voor het 
gebouwtje wordt gevonden en dat het zoveel mogelijk in de vroegere  
toestand wordt teruggebracht.

Nieuwe kapberg
een andere kapberg die onze aandacht vraagt staat in Wijdewormer 
achter de boerderij van Kwantes aan de noorderweg 161, vlakbij 
neck. Hij is daar in 2012 gebouwd door de gebroeders stefan en 
johan Witteman. Het is een nieuwe kapberg die op traditionele wijze 
is opgetrokken. Hij kent flinke afmetingen: de nokhoogte is 12 meter 
en de wanden zijn 8 meter hoog, het grondoppervlak omvat 8 x 8 
meter. aan de voorkant is een woonhuis aangebouwd. de wanden 
zijn getimmerd van staande delen. de kieren tussen de delen zijn 
afgedekt met latten van zo’n 10 cm breed. eigenlijk zou je dit een 
manier van potdekselen kunnen noemen, maar dan met smalle 
ruimten tussen de planken en smalle afdekkingen.net als bij de k 
apberg in ransdorp zijn tussen de wanden en de dakvlakken ozing-
planken bevestigd. let wel: dit zijn geen provisorische dakgoten 
maar afdekkingen van de rand tussen de pannen en wanden. dak- 
goten kwamen ook wel voor aan kapbergen. of je zag bij het ontbre-
ken van ozingplanken of goten dat de onderste rijen pannen een 
flink eind overstaken en zo voor de afwatering van de dakschilden 
zorgden. deze kapberg wordt verhuurd als vakantieverblijf.

Jan Deckwitz ■

tijdens een wandel- of fietstocht vallen de kleinere dingen en vooral 
die langs de weg beter op. in Barsingerhorn, aan de Heerenweg 246 
bijvoorbeeld deze brievenbus pal langs de dorpsstraat. de bus is een 
getrouwe kopie van de stolpboerderij met overduidelijke 19e eeuwse 
bakstenen voorgevel. zo zie je het zelden. Bus en stolp nagenoeg 
identiek. de eerste van beduidend kleiner formaat dan de echte die 
hoort bij bouwmaterialenhandel n. Kuijper & zoons. en dat moet je 
hier ruim zien. op meer dan één vlak komt hier alles in de stolpvor-
mige brievenbus.

Stolpencuriosa

Wijdewormer.

ransdorp.
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TUITJENHORN
TEL : 06-53694232 / 0226-393615

WWW.SCHILDERSBEDRIJF-JOSBES.NL

restauratie
transformatie
nieuwbouw
verbouw
Zaanweg 59, Wormerveer
075-6287686, www.kleinbv.nl

Klaversloot 25, 1721 HE Broek op Langedijk  •  T 06 204 95 489
E driesen@quicknet.nl  •  www.bouwbedrijf-awl-driesen.nl

Het omslag van de vorige nieuwsbrief toont 
een kapberg in monnickendam. jos Koenen 
(geëmigreerd naar Wognum) weet er meer 
van en gaf een toelichting. de boerderij met 
kapberg was een vaarboerderij aan het 
rozendaal, ook vroeger ‘strontenburg’ 
genoemd vanwege de vele platschuiten met 
mest. Het met de schuit aangevoerde hooi 
werd in de dakkapel van het voorhuis gesto-
ken en over de zolder naar de kapberg 
geschoven; “wij als lagereschool-jongetjes 
verdienden daarmee een dubbeltje per 
schuit”.
op de foto is de vesting aan de zijkant van 
de boerderij te zien. tussen de vesting en de 
boerderij liep toen nog een smalle sloot 
waar boer siem de jong ook een jol had lig-
gen waarmee hij naar zijn koeien buiten-
gaats voer om ze te melken.

op het omslag van deze nieuwsbrief de  
secretariaatsstolp in de winter. 

Stolpen in het nieuws
Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

Gebouwd rond 1720 is Het Baanhuis het 
oudste woonhuis in Warmenhuizen. Het 
rijksmonument - stolp met langhuis - was 
nooit een agrarisch bedrijf. Het diende lang 
als armenhuis. lezers van het nHd namen 
er een kijkje. met uitleg van de Boerderijen-
stichting.

de Holmhoeve op Westerklief geldt als een 
van de mooiste boerderijen op Wieringen. 
de stolp is zeker niet de oudste. Het bouw-
jaar is 1911. de vierde generatie lont woont 
nu op de Holmhoeve. Geboerd wordt er niet 
meer. de stolp is volledig woonboerderij 
geworden.

Gemeente Opmeer beperkt splitsing van 
stolpen tot twee woonheden. in aartswoud, 
Gouwe en de Weere worden meer apparte-
menten niet toegestaan. meer woningen 
betekenen meer schuurtjes en die tasten 
het karakteristieke aanblik van de dorpen te 
veel aan, aldus B en W.

de straat loeffendijk in Middenbeemster 
dankt haar naam aan een boerderij in de 
Beemster. deze stolp uit vermoedelijk begin 
zeventiende eeuw heette eerst hoeve de 
steenplaats. in 1938 veranderde de naam. 
eigenaar was toen mevrouw loeff-van dijk 
uit Venray.

Gebruikt gemaakt van de regeling ‘alle hens 
aan dak’ wachten 5500 oude pannen op het 
erf voor een nieuw dak. een stolp uit circa 
1870 in Landsmeer wordt vrijwel volledig 

herbouwd. Het geredde vierkant wordt  
verstevigd met een stalen korset. de particu-
liere eigenaren hebben er drie jaar voor 
uitgetrokken.

met oude Friese boerengeeltjes worden de 
buitenmuren van een nieuwe stolpwoning 
in Nieuwe Niedorp opgebouwd. ook wordt 
een ronde schoorsteen geplaatst. dit wordt 
het woonhuis van een ondernemer. met 
achter de stolp zijn werkplaats - in passende 
stijl.

een ruïne in Dirkshorn moet een ‘zorgstolp’ 
worden. de boerderij staat tien jaar leeg en 
verpaupert. een particuliere stichting onder-
zoekt de mogelijkheden voor de nieuwe 
bestemming: woon- en slaapverblijf voor zes 
mensen met een beperking. Kosten: acht 
ton.

een niet-alledaagse combinatie. Bij de Hoeve 
Cornelia in Sint Maartensvlotbrug pronkt 
een heus vliegtuig, een starfighter. mooi 
doel van een puzzeltocht. de boerderij is 
fraai gerestaureerd. de nieuwe kap heeft 
een sierlijke spiegel: de uitsparing in het riet 
met pannen.

maximaal 20.000 euro subsidie krijgen de 
eigenaren van de gemeente Texel voor 
restauratie van hun gemeentelijk monument.  
de westgevel wordt afgebroken en deels 
verplaatst. de voorzijde blijft onveranderd. 
de kozijnindeling aan de achterzijde mag 
worden aangepast.
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Te weten
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rozendaal, monnickendam in tijden van boerenbedrijf.
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Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

    facebook.com/schildersbedrijfvanbenschop.nl

T 06 - 22 799 263  -  info@vanbenschop.nl
Wognum   -  www.deverffraaier.nl

Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

Akerbouw B.V. Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest        
T: 0251-315817 info@akerbouw.nl        www.akerbouw.nl
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