
in de polder Starnmeer. Een blik binnen in een 
fraai verbouwd boerderijcomplex in Hauwert 
en aandacht voor sloop. Uiteraard blijven wij 
benieuwd naar onderwerpen die onze leden 
aandragen.

Stolpen tuSSen duin en Stad
Met zes windwatermolens vielen 450 jaar 
geleden de grote lappen binnenwater van de 
Egmonder- en Bergermeer droog. De eerste 
grote droogmakerij in Noord-Holland (1565), 
mogelijk gemaakt door de toen gevorderde 
bemalingstechniek, gevoegd bij de financiële 
impulsen van de Graaf van Egmond en de 

Heer van Bergen. Mooi polderland en boven-
dien robuust stolpenland. Onze najaarsexcursie  
volgt ringvaart en polderwegen en brengt bo- 
vendien een bezoek aan Hoeve Overslot, bij de 
historische broedplaats van het Slot Egmond.

Nieuwe wegen
Het najaar leidt meestal tot bezinning en ver-
kenning. Zo kijken we terug op wat de afgelo-
pen tijd deed met de stolpen. Aantallen en 
kwaliteit. Sloop en herbouw. Herijking van
doelstelling en activiteiten. De relatie met 
overheden, met bouwmeesters, met de men-
sen van de media. Ons bestuur is er druk mee. 
Intussen blijft het ledental groeien en dat 
betekent een belangrijke basis voor het behoud  
van agrarisch en landschappelijk erfgoed. 

Deze nieuwsbrief 
De inhoud is divers. Een deelnamebon voor de 
excursie van 31 oktober. De oudst gevonden 
documenten van de aanbesteding van een 
stolp in de Beemster. Een verslag van het 
onderzoek naar de waardering van bewoning 
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De Egmonder- en Bergermeer vieren dit jaar het 450 jarig bestaan. Onze najaarsexcursie gaat op bezoek. Ook naar deze gerestaureerde stolp.

De Boerderijenstichting presenteert zich.



Wij zoeken voor ons bedrijf een ervaren, zelfstandig werkende 

rietdekker
Serieuze kandidaten kunnen hun cv sturen naar info@richardvankempen.nl of 

telefonisch contact opnemen: 06-53980154

Groeneweg 1, 1607 MK HEM, T: 0228-326749, M: 06-53980154, www.richardvankempen.nl

www.weijntjes.nl

Amsterdam Z.O.  Amsterdam
Utrecht  Bussum  ‘s-Hertogenbosch

Tussen de duinen van Bergen en Egmond en 
marktplaats Alkmaar ontstond een gebied 
van 1200 hectaren groot. Welvarende boeren-
bedrijven met in de stolpen veeteelt en kaas-
makerijen. 
Het gebied is omsloten met de Bergerring-
vaart, Hoevervaart en Wimmenummervaart. 
Het oostelijk deel van de Egmondermeer is 
opgegaan in de Alkmaarse wijk Hoefplan; de 
tussen flats staande Geestmolen dateert uit 
de ontstaanstijd 1565. 

Stolpen
De meeste stolpen vind je aan beide zijden 
van de Hoeverweg; de overige verspreid in de 
beide polders aan binnendijken en vaarten. 
Opmerkelijk in de Bergermeer zijn de grote, 
dubbele stolpen aan de Bergerringvaart (en 
zijtak Doodevaart). Enkele stolpen moesten 
wijken voor de aanleg van het vliegveld in de 
Bergermeer en de bombardementen die er op 
volgden in het begin van de tweede wereld-
oorlog. Zo ging de 17e eeuwse boerderij ‘Vogel- 
kooij’ verloren door de aanleg en verdween 
‘Het Span’ (herbouwd op nieuwe locatie) door 
wapengekletter. 

Feest
De stichting BEM450 heeft dit jaar tal van 
activiteiten ondernomen om de beide oude 
polders in het zonnetje te zetten. Zoals een 
fiets/kunstroute, familiedag, poldersafari 
voor kinderen, drive-in bios en reünie. Voor 
velen bleken de ‘meerpolders’ een ontdekking. 
Onze najaarsexcursie sluit er bij aan met een 
veelzijdig programma. Wie mee wil raden wij 
aan zo snel mogelijk de bon op pag. 5 in te 
vullen en op te sturen.

Programma
Zaterdag 31 oktober, 10 uur. Ontvangst van de 
deelnemers met koffie in Gasterij Het Woud, 
Herenweg 95, 1861 PD Bergen. Parkeren kan 
aan de overzijde. Historicus Frits David Zeiler 
geeft een toelichting over de aanleiding en 
uitvoering van het droogleggen van de grote 
binnenmeren tussen Bergen, Egmond en Alk-
maar. De groep deelnemers (max. 40) wordt 

in het ochtendgedeelte gesplitst in twee groe-
pen van ca. 20 deelnemers. De groepen bezoe-
ken Hoeve Overslot, het beeldbepalende 
complex tegenover de restanten van Slot 
Egmond. Begin 17e eeuw opgericht als buiten-
plaats ‘Overcasteel’, nadien verbouwd tot 

agrarisch complex. Ook een bezoek aan de 
dubbele stolp ’Het Span’ aan de Hoeverweg, 
daterend uit 1928. Na de lunch in Gasterij Het 
Woud is het middagprogramma voor de 
gehele groep deelnemers gewijd aan de 
recent verbouwde dubbele stolp ’Bommel-
hoeve’ nabij de Groeneweg in Bergen. Op een 
schitterende locatie gelegen 17e eeuwse, dub-
bele stolp met bijgebouwen, door architecten-
bureau Sander Douma getransformeerd tot 
woonboerderij van uitzonderlijke klasse.  

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

Dr. Nuyensstraat 20   •   1617 KC Westwoud   •    www.awfbouw.nl

A A N N E M E R S B E D R I J F W E S T - F R I E S L A N D

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer b.v.

M.C. van Voordenstraat 2, 1483 GB De Rijp  tel: 0299 673487  fax: 0299 674626  www.duinmaijer.nl

•  nieuwbouw
•  verbouw
•  renovatie
•  onderhoud
•  houtskeletbouw
•  machinale houtbewerking
•  kozijnenspuiterij
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Najaarsexcursie naar Berger- en 
Egmondermeer
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Berger- en Egmondermeer werd drooggemalen. 
Dat was in 1565 eerste grote droogmakerij van Noord-Holland. Het initiatief om de 
grote waterplas met zes windwatermolens droog te malen kwam van Lamoraal, 
graaf van Egmond en Hendrik van Brederode, heer van Bergen. Onze najaarsexcursie 
op zaterdag 31 oktober brengt een bezoek.

‘Het Span’ aan de Hoeverweg, Egmondermeer, in het ochtendprogramma.

Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef in het ochtendprogramma.

Lees verder op pagina 5, rechterkolom

▲



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

vierkant achter uw stolp
architectenburo ir henri leloup bv

warder 132  1473 ph warder
tel. 0299 - 401 380

www.leloup.nl

0229 299 699   |   carla@le-bureau.nl

Bel of mail naar Carla Buijsman

Ook adverteren?
Of iets vorm te geven?

Zo werken ze bij Maarten!

Specialist op het gebied van o.a. 

>  Houtworm- en boktorbestrijding

>  Herstel van rotte balkgedeelten 

>  Brandvertragende behandeling 

van oud en nieuw constructiehout

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

MEER DAN 50 JAAR ‘DE GROOTSTE VRIEND VAN DE STOLP’  |  TEL. 072 574 18 56  |  WWW.VANLIEROP.NL

VCA * & ISO 9001
gecertifi ceerd

Gratis inspectie 
    op houtaantasting
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Tijdens het bezoek zal onze erkenningsprijs 
Stolp award uitgereikt worden aan de bewo-
ners voor de herbestemming en het behoud 
van boerderij en erf. 

Deelname
• Deelname is uitsluitend mogelijk door het 

inzenden van de bon per post of mail.
• Het maximaal aantal deelnemers is 40, 

selectie volgt via aanmelding op basis van 
‘wie het eerst komt…’

• Niet-eerdere deelnemers krijgen voorrang.
• Deelname is € 17,50 per persoon, incl. koffie, 

excl. vervoerskosten en lunch.
• Alle inzenders ontvangen bericht over de 

mogelijkheid tot deelname.

najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcurssie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcur-sie najaarsexccursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaars-excursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarssexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaarsexcursie najaars-

Ondergetekende wil deelnemen aan de Najaarsexcursie 
op zaterdag 31 oktober 2015. 

Inzendingen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.

Ik kom met ... persoon(en) (maximaal 2)

 Naam:

 Adres:

 Postcode en woonplaats:

 Telefoon en e-mailadres:

 Datum:

na
ja

ar
se

xc
ur

sie
de
el
n
am

eb
on

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

Opmeer is elk jaar het epicentrum van alles in 
en rond de landbouw, vooral in Westfriesland. 
De Landbouwdag van 3 augustus j.l. trok 
opnieuw duizenden bezoekers. En nieuw was 
onze presentatie met een informatiestand, 
aangeboden door het bestuur van de organi-
satie. Gestald in de hal waar gerelateerde his-
torische verenigingen zich presenteerden en 
bovendien bonte collecties kleinvee van geiten,  
kippen, konijnen tot postduiven zich lieten 
zien en horen. Eldorado dus ook voor kinderen 
en een topstuk daarbij bleek de ons ter 
beschikking gestelde grote stolpmaquette van 
Wim Staal uit Bobeldijk. Uit de vele gestelde 
vragen en gesprekken blijkt de stolp voor vele 
bezoekers, -bewoners van de regio en daar-
buiten- een onmisbaar en gekoesterd ele-
ment van landschap en agrarische historie. 

POM
De Open Dag van de Pomologische vereniging 
op 15 augustus richtte zich op bezoekers die 
zich bezighouden met het boerenerf en de 
fruitteelt. De enthousiaste leden van deze  
vereniging speuren constant naar minder 
bekende fruitrassen, determineren de soorten 
en geven snoei- en entcursussen. De boeren-
erven en boomgaarden rond de stolp dragen 
in hoge mate bij aan de verrijking van het 

landschap. De negen recent uitgegeven hand-
boeken boerenerven, in samenwerking met 
negen gemeenten uitgegeven prachtpublica-
ties van het Noordhollands Landschap vorm-
den de kern van onze informatiestand, in de 
collectieboomgaard van de POM in Midden-
beemster. Er was -tussen de hoosbuien door- 
veel belangstelling voor. 

Presentaties
De Landbouwdag in Opmeer en de Open Dag van de POM, twee publiekstrekkende 
activiteiten waar onze Boerderijenstichting zich recentelijk presenteerde. Onze  
bestuursleden gaven informatie over stolp en stichting, beantwoordden vragen,  
verkochten publicaties en wierven er nieuwe leden. 

Interieur van de Bommelhoeve in de Bergermeer.

Opmeer. Veel bekijks op de presentatie van de Boerderijenstichting.

▲

Vervolg van pagina 3

▲
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De schoorsteen moest extra worden verste-
vigd met juffers en ook in de schoorsteen 
kwamen twee kozijntjes met luiken. Boven de 
kelder diende een vloer van 18 bij 14 voet [5,6 
bij 4,4 m] te worden aangebracht en een deur 
voor de kelder met trappen daar op om naar 
de erboven gelegen kamer te gaan. In deze 
kamer moesten twee bedsteden worden 
gemaakt. Ook in de keuken kwamen twee 
bedsteden. Tussen de woning en het ‘koe-
huijs’ en tussen de dars en het achterom 
moesten schotten worden gemaakt. Het huis 
diende aan drie zijden te worden bezolderd. 
De buitenmuren werden ‘geweegd’ met de 
delen 2 duim [5,2 cm] over elkaar. De iergoot 
en de pomp dienden weer aangebracht wor-
den. In het achterom kwam een paardenstal 
voor twee paarden met een ruif en een kreb. 
Ook diende de aannemer op het erf een kalk-
hok te maken. Dit werd gebruikt voor het 
weken van huiden.

Hout en pacht
Verder werden bepalingen opgenomen voor 
de aannemer. Het hout zou door de beheer-
ders worden aangeleverd bij de Hobreeder 
brug, de aannemer moest echter op eigen 
kosten het hout van daar naar de bouwplaats 
brengen. Hij moest ook zijn eigen eten, drinken 

en gereedschap meenemen. Het oude huis 
moest eerst worden afgebroken maar de boe-
renwoning moest zo lang mogelijk blijven 
staan tot de ‘bruijkster’ in de nieuwe kon trek-
ken. De bewoonster was op dat moment Lijs-
bet Frans, de weduwe van Gerrit Cornelisz 
Spruijt die van 1689 tot zijn dood in 1717 de 
pachtboer was geweest. Gerrit had erg te lij-
den gehad van de eerste uitbraak van de run-
derpest. Zowel in 1715 als 1716 kon hij de pacht 
van ƒ 500 niet opbrengen. Na de nieuwbouw 
werd de pacht overigens verhoogd naar ƒ 650.
De laatste bepalingen betroffen de opleve-
ring. Het vierkant moest voor 1 juli 1722 in 
gebruik kunnen worden genomen om het 
hooi in te bergen. Het gehele werk moest voor 
1 september klaar zijn op straffe van een 
boete van zes gulden per dag dat deze datum 

werd overschreden. 
Op 9 mei 1722 werd Gerrit Sijmonsz Ruts uit 
De Rijp voor ƒ 445 de aannemer. Zijn broers 
Jan en Cornelis stonden borg en onderteken-
den mede het document.
In het dossier bevindt zich ook de aanbeste-
ding van het rietdekken dat werd aangeno-
men voor ƒ 84 door Cornelis Decker uit Beets.

gebint  zware houten dwarsbalk
juffers  lange dunne paal
spant  houten balk van de nok  
  tot de dakgoot
Rijnlandse duim 2,61 cm
Rijnlandse voet 31,4 cm

Westbeemster, januari 2015
Katja Bossaers

Kort na de droogmaking van de Beemster in 
1612 was op deze plek al een huis gebouwd 
zoals te zien is op de gedetailleerde kaart van 
Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1644. 
De rijke koopman en reder Willem Pietersz 
Lakeman uit De Rijp erfde deze boerderij van 
zijn moeder. Hij liet in 1663 een uitgebreid tes-
tament opmaken waarin hij bepaalde dat bij 
zijn kinderloos overlijden zijn erfgenamen, 
neven en nichten van moederszijde en hun 
nakomelingen, nimmer over zijn nalaten-
schap zouden kunnen beschikken. Ze kregen 
slechts een uitkering op basis van ‘de zuivere 
overschietende rente, vruchten en inkomsten’. 
Het beheer van zijn goederen en uitvoering 
van zijn testament liet hij in handen van het 
college van schepenen van De Rijp. De secreta-
ris van dat college was de administrateur. 
Later kwam het beheer van het Fonds Lakeman 
in handen van het gemeentebestuur wat tot 
op heden nog steeds het geval is. 

Tot de bezittingen van Willem Pietersz Lake-
man behoorden huizen en pakhuizen in De 
Rijp, landerijen in de Beemster en in de ban-
nen van Wormer en Jisp, diverse obligaties en 
scheepsparten. Hij bezat twee boerderijen 

met land in de Beemster, een aan de Westdijk 
en een aan de Purmerenderweg.

Herbouw 
De schepenen van De Rijp besloten als 
beheerders van de nalatenschap van Lakeman 

in 1722 tot herbouw van de boerderij. Waar-
schijnlijk was het inmiddels een eeuw oude 
huis dermate vervallen dat nieuwbouw nood-
zakelijk was geworden. In het document is 
sprake van afbreken van de oude stolp. De 
bepalingen voor de nieuwe stolp zijn uitge-
breid. Er staat precies in vermeld hoeveel hout 
er voor het spant en gebint moest worden 
gebruikt. Ook zijn de afmetingen exact aan-
gegeven. Het vierkant moest een hoogte van 
26 voet [8,1 m] hebben en 24 bij 26 voet [7,5 bij 
8,1 m] groot zijn. Onder iedere pilaar van het 
vierkant moesten 16 juffers worden geheid. 
Ook onder de kelder diende te worden geheid. 
Aan de westzijde zou de boerenwoning moe-
ten komen van 22 voet [6,9 m] breed. Aan de 
zuidzijde stonden de koeien en was de 
breedte 15 voet en 4 duim [4,8 m]. In totaal 
zou de stolp 63 bij 53 voet [19,8 bij 16,7 m] 
groot worden. Bij de woning moest een gang 
komen met een ‘kurven deur’ met een glazen 
raam erboven. Daarnaast moesten twee 
ramen worden gemaakt met een kruiskozijn. 
Aan de noordzijde was de dars waarin een 
kozijn worden aangebracht van 12 voet [3,8 m] 
hoog voor de deuren om het hooi door te rij-
den. In deze deuren kwam een klein deurtje. 
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‘Het Rijper Wapen’ in de Beemster, ca.1910.

‘Het Rijper Wapen’ in de Beemster, 2015.

▲

Een bijzondere vondst
Bij het onderzoek naar de geschiedenis van de boerderijen in de Beemster is een  
bijzonder document uit 1722 opgedoken. In het Regionaal Archief Alkmaar werd een 
aanbesteding voor de bouw van een nieuwe stolpboerderij gevonden waarin uitge-
breid staat beschreven aan welke eisen deze nieuwe stolp moest voldoen. Een soort 
bestek dus. Het betreft een boerderij op de Arenbergerkavel 55 aan de Purmerender-
weg, bekend als Het Rijper Wapen. Katja Bossaers verdiepte zich in het gevonden  
document. Minuutplan 1813. Rechtsboven de boerderij. 

De handtekeningen van Gerrit Sijmonsz Ruts en zijn 
broers.

Eerste bladzijde van het document.

Weinigen kennen de Starnmeer. Het is een 
kleine polder (drooggemaakt in 1643) met een 
heldere horizon en de vertrouwde aanblik van 
zo’n 30 stolpboerderijen. In 1950 woonden 
hier enkel boerengezinnen, terwijl nu meer 
dan de helft van de inwoners qua beroep 
geen enkele binding meer heeft met agari-
sche bedrijvigheid in de polder. Toch geven zij 

het landschap aan als belangrijkste reden om 
er te wonen en te blijven: ‘’Het is hier gewel-
dig!” Het boerenfamiliebedrijf is niettemin 
nog steeds dominant. Dat klopt historisch 
gezien en ook dat is nog steeds een voelbaar
element in de huidige gemeenschap. Hoe 
gaat zo’n nieuw samengestelde gemeen-
schap daarmee om? Het landschap als econo-

Starnmeer, polder met 
stolpboerderijen
Dit voorjaar werd een onderzoek naar de waardering van nieuwe bewoners van de 
polder Starnmeer afgesloten in de ‘Buitenwerkplaats’. Met een drukbezochte bijeen-
komst waarin op een veelzijdige en plezierige wijze de resultaten zichtbaar werden. 
Zoektocht naar de culturele identiteit van de Starnmeer. 

Grote opkomst bij de presentatie van het onderzoek.
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Te koop: Kanaalweg 19 te Heiloo
Op een mooie locatie, omringd door weilanden, ligt deze met oog voor detail geheel 
gerenoveerde zeer grote woonboerderij (stolp), afmeting 20 x 16 m, met onder 
architectuur aangelegde tuin. Ideaal object voor een kleinvee- en paardenliefhebber! 
Optioneel is aan de achterzijde 4,5 hectare of minder weiland bij te kopen.
Deze grote woonboerderij is ook zeer geschikt als generatie woning, kantoor/praktijk 
aan huis, dubbele bewoning etc.

Bijzonderheden:
•	Totaal grondoppervlak van 4.960 m2!. 
•	Royaal woonoppervlakte (539 m2) verdeeld over drie verdiepingen en een bergzolder.
•	De boerderij heeft een inhoud van 2.117 m3!!! 
•	Diverse karakteristieke elementen zijn aanwezig.
•	Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1850 en in 2005 grotendeels herbouwd.
•	Gunstige ligging ten opzichte van Alkmaar, Heiloo, uitvalswegen, het Noordzeestrand.
•	Er zijn twee in goede staat verkerende houten bijgebouwen en een vrijstaande 

garage op het terrein aanwezig.
•	NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
•	 Laat u verrassen en kom dit mooie buitengoed bekijken!
•	Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 1.475.000,-- kk

Alkmaar   Tel.: 072 - 5 11 35 04   info@riddermakelaars.nl
Broek op Langedijk   Tel.: 0226 - 31 53 41   langedijk@riddermakelaars.nl

www.riddermakelaars.nl

Bent u op zoek naar:
•	 Een zee aan ruimte?
•	 Kangoeroewoning / mantelzorgwoning?
•	 Mogelijkheden voor dubbele bewoning (met goede 

verhuurmogelijkheden)?
•	 Kantoor en/of praktijk aan huis?

Dit is een unieke kans om deze authentieke Noord-
Hollandse stolpboerderij te kopen. Deze royale woon-
boerderij “De Valbrug” uit de 19e eeuw is goed onder-
houden met behoud van de sfeervolle en authentieke 
elementen en details.

Bouwjaar: ca. 1857
Inhoud: ca. 1550 m3

Gebruiksoppervlakte woonfunctie: ca. 380 m2

Perceeloppervlakte: 1225 m2

Bijzonderheden:
•	 Goed onderhouden met authentieke en sfeervolle 

details, zoals bedsteden, voorkamer, opkamer, de vier-
kantconstructie, darsdeuren en nog veel meer;

•	 Grote stenen schuur, thans in gebruik als berging en 
separate atelierruimte.

Vraagprijs € 498.000 k.k.

Meer informatie: Richard van der Ploeg, Vestigingsmanager 
Brantjes Makelaars, T 0251 241194 of kijk op www.brantjes.nl.

Te koop
Geesterweg 24, Uitgeest

mische drager en als cultureel speelveld, als 
voor- en achtertuin. 
Hoe loopt dat daar?

Buitenwerkplaats doet onderzoek
Vanuit een fascinatie voor het veranderend 
landschap initieerde de Buitenwerkplaats, 
niet toevallig fraai gehuisvest in een herbe-
stemde stolpboerderij, een onderzoek naar de 
waardering van nieuwe bewoners binnen de 
bestaande poldertradities. Daar waar stolp-
boerderijen en boerenfamiliebedrijven bepa-
lend zijn voor vorm en bedrijvigheid, zijn er 
kennelijk toch gemeenschappelijke waarden. 
Wat zijn deze en hoe breng je die in kaart. Met 
‘eigen volk’ en aangevuld met professionele 
inbreng van antropologen, fotografen, schrij-
vers en beeldende kunstenaars onderwierp de 
Buitenwerkplaats de Starnmeer een jaar lang 
aan een intensief zelfonderzoek. De resulta-
ten zijn niet verzameld in een boekwerk, maar 
uitgewisseld tijdens een eendaagse totaalpre-
sentatie voor alle polderbewoners. Dit ‘Portret 
van de Starnmeer’ werd een spiegel voor deze 
kleine poldergemeenschap en gaf deze een 
belangrijke sociale impuls. Geen lijvig rapport, 
maar een breed en open poldergesprek.

Breed en emotioneel polderpalet met 
grote praktische waarde
Op zondag 19 april van het afgelopen voorjaar 
verzamelen de gasten zich op het ruime erf 
van de Buitenwerkplaats. Buren hebben cake 
gebakken. De eerste gesprekken ontstaan 
rond de tafelkleed met grote plattegronden
van de ontwikkelingen in en rond (stolp)boer-
derijen, die Ida van der Lee verzamelde en 
optekende. Groei en aanpassing blijken van 
alle tijden. En die gaan weer gepaard met 
levensverhalen. Ken het verhaal en je leert de 

mensen kennen en het veranderende polder-
leven. Joke Koelemeijer maakte romantische 
tekeningen van stolpen en erven. Ze zijn in 
het koetshuis te zien. 

De bezoekers vinden aarzelend hun weg naar 
Barbara Bouman die gesprekken voert met 
polderbewoners over hun werk en woonbele-
ving. Daar is ook koffie en cake, die iedereen 
zich laat smaken. Dominique Panhuysen 
zetelt over de sloot in een keet en laat daar de 
foto’s zien die ze gedurende een jaarmaakte 
toen zij de mens achter het boerenwerk vast-
legde. De beelden worden door de deelne-
merszelf live van commentaar voorzien.

Antropologe Vivian Evertse bespreekt 
bedrijfsopvolging in een bomvolle keuken. 
Dat dit actueelis, blijkt uit de uiteindelijke 
inbreng van de aanwezigen. Men is daarbij 
opmerkelijk openhartig,juist waar het niet 
gaat om de economische en bedrijfsmatige 
aspecten. De gesprekken gaan met name in 
op de sociaal-emotionele verhoudingen bin-
nen een boerenfamiliebedrijf. Op het eind 
gaat het er open en eerlijk aan toe. Het is van-
daag in de Buitenwerkplaats als aan de eigen 
keukentafel. Wie is de baas? Wie neemt het 
bedrijf over? Hoe open praat je daarover in 
gezinsverband over? Als enkele bewoners ten 
slotte hun ervaring en kennis op dit moeilijke 
vlak delen, zijn de aanwezigen geroerd en 
luisteren met aandacht. 

Leden van de Spijkerboorder Toneel Vereni-
ging draaien warm voor de afsluitende voor-
stelling in de ‘grote zaal’ ergens tussen de 
stijlen van het dubbele vierkant op de eerste 
etage. Wendela Kloosterman vraagt daar naar 
de persoonlijke ervaringen van de ruim 100 bezoekers. Iemand vertelt over de rust die de 

horizon haar hier geeft, iemand anders over 
de spontaan geboden hulp tijdens de verhui-
zing naar de polder. En hoe zit het met die lui 
van de overkant?

De leden van STV spelen de vertelde verhalen 
inlevend na. Het publiek geniet, lacht en haalt
 mooie herinneringen op. Hier en daar heeft 
iemand een brok in de keel. Ik speel boeren-
dochter, een Duitse soldaat en een boom. Er 
klinkt daverend applaus. Er wordt druk nage-
praat. Het project heeft veel losgemaakt en 
bleek een unieke mogelijkheid om de veran-
derende samenleving in de polder belangrijk 
te versterken en van nieuwe impulsen te 
voorzien. Met veel emotie en met grote  prak-
tische waarde. Mede dankzij de Buitenwerk-
plaats.

Maud Aarts 
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Een boerderij in de Starnmeer. ▲

De Buitenwerkplaats
Stolp, werkplek en buitenplaats tegelijk. 
Dat is de Buitenwerkplaats van Dagobert 
Bergmans en Maud Aarts. Twee architec-
ten met een passie voor creatie. ‘’We hou-
den ervan om dingen te maken met de 
handen, het hoofd of de natuur. Meubels 
bijvoorbeeld, maquettes, plannen, maar 
ook ratatouille of perenstroop. Wij hebben 
daarvoor een plek gerealiseerd als een 
moderne variant van de 17e eeuwse 
Amsterdamse buitenplaatsen in de 
nieuwe polders en bieden op de Buiten-
werkplaats huiselijke werkruimten aan 
tegen betaalbare tarieven, voor creatieve-
lingen, zelfstandigen, bedrijfsleven en 
non-profit organisaties. In losse werkplek-
ken en vergaderruimten met eventueel 
machines voor bewerking van hout en 
staal. Ook overnachtingen, retraites en 
artist-in-residence programma’s”. De dub-
bele stolp was, bij de vorige eigenaren, in 
2005 ernstig door brand beschadigd. Het 
gapende gat in het dak was toen mede de 
aanleiding voor herstel met een stoere 
ingreep dat met een weids, overhoeks 
panorama-raam prachtig daglicht geeft in 
combinatie met een geweldig uitzicht over 
de polder. Er is ook veel aandacht besteed 
aan de buitenruimten, het erf en de 
beplanting. De boomgaard kreeg met 
assistentie van de POM nieuwe hoogstam-
fruitbomen. 

Starnmeerdijk 6, 1488 AG Starnmeer
075-6411774, info@buitenwerkplaats.nl.
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B I N N E N k i j k e r
Langs de lange dorpsweg staan bloeiende 
vlinderstruiken en hortensia’s in blauw, paars, 
roze en wit. Een stil kruispunt met een kerkje 
en verderop een paar lommerrijke, flauwe 
bochten. De meervoudige bladeren wiggelen 
in het zomerwindje. Het gras ligt in langge-
rekte, evenwijdig aan elkaar liggende zwaden 
een modern kunstwerk in groen na te doen. 
Een kruidige geur waait door de lucht en prik-
kelt de neus. Aangenaam. Net zo plezierig is 
de standplaats van de stolpboerderij met de 
evenwijdig aan de weg staande notariswo-
ning er parmantig voor. Stolp en voorhuis 
hebben mintgroene kleuraccenten, gebruike-
lijk in Westfriesland. Het voorhuis bevestigt 
met eenvoudig siermetselwerk nadrukkelijk 
zijn prominente plek voorop het ruime erf. De 
fraaie poort (anno 1925) staat wijd open, alsof 
deze ‘welkom’ zeggen wil. Look op het dak van 
de schuur beschermt tegen onheil en achter 
in het land blinken de metalen wieken van 
een Amerikaanse windmotor.

Melkkoeien
Klaas Kay en Lies Druif (hij Hauwerts, zij Bra-
bants van origine) ontvangen ons allerharte-
lijkst en loodsen ons via het recht door zee 
boerenerf met schuren, betonpaden, dito silo 
en houten hekken naar de woonkeuken van 
de gerenoveerde stolp. Al snel staat de koffie 
ingeschonken en steken beide bewoners van 
wal, bijna nog voor de eerste vraag is gesteld. 
Initiatief past bij Klaas en Lies, want ze hou-
den van aanpakken. Klaas nam in 1973 deze 
boerenplaats van zijn vader over (die er op 
zijn beurt in 1938 was begonnen) en bouwde 
in Hauwert de eerste loopstal, waarvoor hij 
naar eigen zeggen ‘voor gek werd verklaard’. 

Maar de uitbreiding van de melkveehouderij 
bleek een goede keuze en Klaas kon de door 
zijn vader eerder met Hiltje 1 (genoemd naar 
diens schoonzus) opgezette gunstige melklijn 
succesvol voortzetten en uitbouwen. Met Hil-
tje 31 behaalde Klaas uiteindelijk mooie prij-
zen! Niet voor niets is Hiltje 31 als eerbetoon 
in glas en lood vereeuwigd. Inclusief de loop-
stal groeide het bedrijf naar zo’n 55 stuks 
melkvee. In de stolp was oorspronkelijk plek 
voor 15 melkkoeien op de lange en 5 op de 
korte regel (plus 5 pinken). In een schuur ach-
ter de stolp stonden toen nog 12 melkkoeien 
extra. Klaas vertelt aan het vertrouwde tafel-
tje van opa (waaraan alles wordt besproken, 

dus ook dit interview) rustig en kalm verder. 
Hoe hij en Lies rond 1998 besloten met mel-
ken te stoppen en het bedrijf af te bouwen. 
Dat deden ze met onder andere ‘logerende’ 
pinken, met het opfokken van kalveren, met 
wisselteelt voor bollen en gras voor hooi.

Naar ‘n are bestemming
Met het afbouwen van het bedrijf, verlieten 
ongeveer tegelijkertijd ook de kinderen de 
ouderlijke stolpboerderij. En werd het tijd om 
aan de stolp een andere bestemming te 
geven. Die kwam er met de keuze voor een 
levensloopbestendige woonbestemming. 
Voor Klaas en Lies wel te verstaan, die na 
advies van de Boerderijenstichting vakkun-
dige hulp vonden bij aannemersbedrijf AWF. 
Bij de renovatie waren ze dagelijks nauw 
betrokken en lieten op de lange regel was-
ruimte, natte cel en slaapkamer bouwen met 
behoud van alle palen van de stallen, de kram-
men van de staartlijnen voor de koeien in de 
oude balken van het nieuwe plafond en het 
oorspronkelijke stalraam. De korte regel her-
bergt een bijzonder intieme familiecollectie 
en gebruiksvoorwerpen. Een woonkeuken 
kwam zo ongeveer achter de darsdeuren. 
Daar ontstond een gezellige en van meet af 
aan doorleefde ruimte door de uitgekiende 
materiaalkeuze, lichttoelating en het kleurge-
bruik. 

Jacobsladder
In de met twee dakspiegels uitgevoerde, riet-
gedekte stolp (14 x 15 m) bleef het vierkant  
(6 x 8 m) grotendeels intact en zichtbaar. Bij 
de laatste dakreparatie is de hele houtcon-
structie helemaal schoongeblazen. “Er ligt 
geen stofje meer op”, volgens Lies en Klaas. 
Het vierkant ziet er gaaf en imposant uit, met 
z’n dubbele zwingen, ringbalk, dekbalken en 
enkele schoren van hergebruikte molenwie-
ken. Een jacobsladder geeft deze ruimte een 
bijzonder historisch en landbouwtechnisch 
tintje. Het is een ‘meubelstuk’ dat je niet snel 
in elke tot woning verbouwde stolp aantreft. 
Zeker niet in deze perfecte conditie. In deze 
stolp met de toepasselijke gevelsteen ‘Drui-
fen-land’ en op de stal de naam Hiltjeshoeve 
hangt een meer dan aangename sfeer en 
combineert het oude boerenleven aan 
modern woongenot. Een klein paradijsje met 
vrije uitzichten op Zwaagdijk in ’t zuiden en 
naar de andere kant op Oostwoud. Bovendien 
is er op nummer 127 een uniek dubbel gebruik 
ontstaan van zowel stolp als voorhuis; waar 
Klaas graag het nieuws volgt voor de buis in 
het voorhuis en Lies de plek aan het tafeltje 
van opa in de woonkeuken van de stolp prefe-
reert, want daar krijgt ze op een af andere 
manier altijd inspiratie. “Het is een mooi stel, 
op een mooie plek”, denk ik, als hond Terra me 
bij vertrek vrolijk nablaft.   WM 

In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs verschillen de interieurs van stolpen. In deze afleve-
ring de boeiende overstap van een druk boerenleven naar een buitengewoon knus tweevoudig gebruik van stolp en voorhuis.

▲



E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

nieuwbouw  verbouw  onderhoud  
  

Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032

PRONK BOUWT MET 
MEERWAARDE

PRONK  BOUW BV

www.klavermakelaardij.nl

Trambaan 12  |  Postbus 62
1733 ZH  Nieuwe Niedorp
T: 0226 414 008  |  F: 0226 414 009

ook uw stolp 
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op zoek naar 
een stolp?

neem contact 
met ons op.

heeft o.a.
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verkocht

Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

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

Wildernis of jungle, deze termen passen in elk 
geval bij de aanblik van de begroeiing op het 
erf. Van tuin of erf kan nog maar nauwelijks 
sprake zijn. Hoe goed het met dubbele rijen 
witte punten gedetailleerde, metalen (en 
groene) sierhek zijn best doet de boel te mas-
keren. Deze aanblik doet niet veel goeds ver-
moeden voor de bijbehorende stolpboerderij. 
De (overigens charmante) scheefstand van 
het dakkapelletje dat solliciteert naar de term 
minitopgeveltje (inderdaad in dubbele ver-
kleining), spreekt boekdelen. Het bouwonder-
deel (waarschijnlijk alleen bedoeld voor 
lichttoetreding op de zolder boven het woon-
gedeelte), helt met overtuiging naar rechts als 
een scheepje met slagzij. De kleine timpaan 
wappert er als een dappere, maar even scheve 
wimpel bovenop.

Toestand
Toch, als je verder goed naar de stolpboerderij 
kijkt, komt de boerenwijsheid ‘een stolp staat 
100 jaar, en hangt 100 jaar’ hier helemaal tot 
zijn recht. Het rietgedekte puntdak zit welis-
waar zwaar onder het mos, maar is op het 

eerste gezicht nog steeds wind- en water-
dicht. De hier gesignaleerde verwaarlozing 
beperkt zich tot een gebrek aan langjarig 
(groot) onderhoud. In dit geval wordt er nog 
gewoond. Maar de boer bleef alleen over en 
het melkveebedrijf is van de hand gedaan. 
Bedrijvigheid ten einde en de lust tot leven 
tanend. Dat is niemand kwalijk te nemen en 
vaak het gevolg van een speling van het lot. 
‘En een stolp hangt 100 jaar’. Deze wijsheid 
geeft enige hoop, maar biedt geen enkele 
zekerheid. Het behoud van deze stolp is in het 
geding. 

Buitenmodel
De stolp is enigszins buitenmodel. Het pirami-
dale dak lijkt minder hoog en prominent en 
daardoor lijkt de hellingshoek flauwer dan 
normaal. De voorgevel is zonder enige twijfel 
boerensjiek. Een gevel die bijdraagt aan het 
Westfriese karakter van het dorpslint op een 
plek naast de Hervormde Kerk anno 1600. In 
de driehoek Medemblik-Midwoud- Wervers-
hoof is de kerk met buurstolp een kenmer-
kend onderdeel van het agrarisch verleden.  

De voorgevel heeft een opmerkelijk hoog 
opgemetselde borstwering, die door het 
gebruik van dezelfde soort baksteen echter 
nauwelijks opvalt. De lijn van de aange-
brachte muizenroosters verraden ongeveer de 
bovenkant ervan. Dat heeft weer te maken 
met een specifieke eigenaardigheid van juist 
deze stolpboerderij. De vloerhoogte van zowel 
woning als stallen zijn hier extra omhoog 
gebracht, omdat men in het verleden gewoon 
was de landerijen achter de boerderij, in dit 
geval ten noorden van Oostwoud, onder 
water te zetten. Die extra vloerhoogte hield 
dat inundatiewater in het winterhalfjaar bui-
ten de (stal)deur. Zo vertelt elke stolp steeds 
opnieuw zijn eigen verhaal. Zoals deze met 
zijn verder prachtig in twee tweetallen en een 
enkel schuifraam met fors uitgevoerde zesrui-
ters verdeelde voorgevel, een voordeur met 
bovenlicht en identieke sierroosters voor de 
dubbele deurraampjes. Uiterst sobere even-
wichtigheid vormt hier absolute schoonheid. 
Landelijke bouwkunst waard om in een dorp 
te bewaren.

Is redding nabij?
Er gaan geruchten die heel voorzichtig zou-
den kunnen wijzen op gunstige ontwikkelin-
gen voor deze stolp. Maar ze zijn vaag en 
daarmee wellicht prematuur. Dus is een 
goede afloop in de zin van bestendig behoud 
is op dit moment allerminst zeker. Maar waar 
rook is, is vuur. Waar hoop is, is leven. Daarop 
stelt de Boerderijenstichting z’n kompas en 
doet een dringende oproep aan de voor ons 
buiten het zicht opererende partijen om 
krachtig, saamhorig, volhardend en creatief 
voort te werken aan een duurzame oplossing 
voor deze stolpboerderij die in deze toestand 
afstevent op onherroepelijk verval. Op zijn 
unieke plek in Oostwoud is deze stolp de inzet 
voor behoud meer dan waard. Onze expertise 
staat u -wie of wat dan ook- ten dienste, want 
een redding zou eens te meer bewijzen dat 
het streven naar behoud van stolpboerderijen 
niet zonder hoop is. Nooit en te nimmer.
WM

12 13
Niet zonder hoop
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 (dus) leegstand 
en het ontbreken van (zichtbaar) onderhoud als 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.

7. Oostwoud, Oosteinde 42
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•   hoveniersbedrijf

•   tuinontwerp en adviescentrum

•   sport en recreatie

•   tuinwinkel
 

Wij leggen geen tuinen aan

Wij creëren 
een 
vooruitzicht

Het Woud 10 - 1688 JE  Nibbixwoud
telefoon 0229 - 57 16 29
E-mail hoveniers@floridus
 www.floridus.nl

.nl  Tot in detail verantwoord maatwerk

Hout 100% duurzaam
Bomen zuiveren de lucht en produceren 

zuurstof (O2). Daarnaast nemen groeiende 

bomen CO2 op. Dat betekent dat bossen het 

broeikaseffect verminderen en daarmee 

klimaatverandering tegengaan.
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maazruud
maazruud
maazruud
maazruud
maazruud

tuoh tuoh tuoh tuoh tuoh tuoh tuoh (C)O(C)O(C)O222

Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984   |   www.timmerfabriekvisser.nl

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

Traditionele stijlinterieuren
Traditionele bouwmaterialen

door de eeuwen heen. 
Decoratief en functioneel voor in, aan 

en om het huis.

www.dezinger.nl
Wormerweg 17, 1464 NB Beemster

0299 690273

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij adviseren u graag! 
15 jaar ervaring in 

ontwerpen – installeren 
van warmtepompsystemen  

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk

Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

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 16 ZWAAGDIJK-OOST
Prachtige authentieke EENDENKOOI met
kooiplas, afpalingsrecht en kooibos, 
alsmede stolpboerderij met bijgebouwen 
op 03.16.20 hectare.
Vraagprijs € 550.000 k.k.

Tevens mogelijkheid om de
stolpboerderij op ca. 6.600m² 
te verwerven!
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Kiek 32 en 33
De familie met de jager en de stolp van  
Kiek 32 zijn nog steeds niet gelocaliseerd.

Het feestelijk tafereel op Kiek 33 leverde geen 
enkele inzending op. Niet alleen het feest is 
geweest maar de situatie per plekke zou ook 
wel eens veranderd kunnen zijn. Wie weet. 
Wie het weet: laat het weten, alsnog. 

Kiek 34 
Het snoeiseizoen is ook op deze kiek aange-
broken en de vier mannen kijken onverschrok-
ken vanonder hun imposante petten recht in 
de lens van de camera. Ze poseren op hun 
blankhouten klompen serieus en kalm voor 
de fotograaf, die met deze snoeiploeg tevens 
een mooi dorpsbeeld vastlegt. Het zal zo rond 
1915 zijn als vanuit de verte een paard en 
wagen nadert (twee man op de bok) om even 
later zowel de onbeheerd achtergelaten, lege 
handkar als de beladen en gevaarlijk scheef 
tegen het hek gestalde transportfiets te pas-
seren. Het smalspoor in de met klinkers 
bestrate weg (in België zou men van een 
steenweg spreken) en de elektrische bovenlei-
ding aan de als scheepsmasten oprijzende 
palen delen in de totale rust die deze kiek uit-
straalt. De van scherpte blinkende bijlen rus-
ten in de handen van de werklui. Een van hen 
draagt een donkergekleurd bonkertje, de 
andere drie dragen bijna identieke lichtere 

werkjasjes (met riem) waarvan de ondermou-
wen zijn versteld. De lange, houten ladder 
rust schuin tegen een boomstam. Reeds 
gekapte takken liggen verspreid op de grond. 
Bestemd voor kachel of boeren geriefhout. 
Het is in alle gevallen volop snoeitijd. 

Stolpendorp
In het dorpsbeeld tellen we zeker vijf stolp- 
daken. Vier van deze karakteristieke puntmut-
sen laten we buiten beschouwing, maar tellen 
op deze kiek wel degelijk mee. We kijken voor-
namelijk naar de stolp aan de linkerkant van 
deze dorpsweg. De stolpboerderij direct ach-
ter het groepje werkvolk. Een flink en rijzig 
boerenmonument. We zien een zijgevel met 
daarin drie gelijke (schuif)ramen met negen-
ruiters, een lichte onderdorpel en een halfge-
sloten, wit rolgordijn. Ook zien we aan de 
onderkant van de zijgevel een lichtgekleurde 
smetrand. Zelfs de deur, helemaal links, reikt 
met z’n drempel niet verder dan tot de boven-
kant van deze hoge rand. De deur heeft een 
bovenlicht en twee dezelfde opengewerkte 
metalen sierroosters voor een dubbel raam in 
het bovenste deel van de deur. Het rietgedekte 
dak met daarin een forse dakspiegel als een 
breed verlopende trapgevel is strak en recht. 
De lengte van de nokvorst doet binnen een 
klein dubbel vierkant of een groot enkel vier-
kant met een of twee overstekken vermoeden. 
Boven de goot keurig een paar rijen dakpan-
nen, belangrijk voor de drinkwatervoorziening. 
Op de nokvorst zweeft een paardje als wind-
wijzer. Aan de straatkant is tussen de bomen 
door een rijk versierde, houten topgevel te 
zien. Hoewel het echte zicht op details ont-
breekt, is wel duidelijk dat het hier een klok-
vormige gevel betreft met aan de bovenkant 
grote, gesneden ornamenten. Ook is duidelijk 
zichtbaar dat de topgevel met fraai metsel-

werk keurig buiten de opgaande lijn van de 
gemetselde ondermuur steekt om het binnen- 
dringen van vocht en regenwater te 
voorkomen. Het houten hek langs de straat is 
aanvankelijk eenvoudig uitgevoerd met 
rechte, verticale planken, maar voorlangs de 
stolpboerderij krijgt het hek een ander allure 
en is er onder andere op de hekpalen duidelijk 
versiering aangebracht.

Wie weet waar
Verder is het algemene dorpsbeeld van deze 
kiek werkelijk superieur. De klinkerstraat en 
het smalspoor. De transportfiets en de hand-
kar. En niet te vergeten de bomen. De kiek 
kijkt zoals een lied van Wim Sonneveld klinkt. 
Dat prachtig uitgevoerde hek aan de overkant, 
rechts, is jaloers makend mooi gemaakt en 
bootst een rustige golfbeweging na. Achter de 
twee leilinden schemert nog een rietgedekte 
stolp. Een klein raam in de zijgevel is het enig 
zichtbare detail. De porseleinen isolatiepot 
aan de elektrapaal die schuin voor deze stolp 
staat, kan zo het museum in. De palen aan de 
overkant van de dorpsstraat voeren in de top 
geheimzinnige horizontale tekens. Misschien 
is dat gewoon het in onbruik geraakte en ver-
geten signaal dat de snoeitijd is aangebroken. 
De redactie meent dat de toren van het dorps-
kerkje dat als een vroege minaret, als het 
torentje van een toverfeeënkasteel (in Efteling 
of Sprookjeswonderland?), ijl en een beetje 
wazig in beeld staat, het deze keer niet al te 
moeilijk maakt om de standplaats van de 
stolpboerderij aan de linkerkant van de dorps-
weg te achterhalen. Wie weet zelfs de namen 
van de mannen van de snoeiploeg en mis-
schien zelfs die van het paard.  
Reacties wederom zonder aarzelen naar het 
vertrouwde adres van het secretariaat.  
Zie colofon.
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Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl
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Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   € 15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door.
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Stolpen in het nieuws

Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

Beschilderd met opvallende kleuren en woor-
den van vaarwel wacht een stolp in Zijdewind 
op de sloop. Vernieuwing van de provinciale 
weg N241 vergt ruimte.
 
Een twee-onder-een-kap-stolp en twee vrij-
staande woningen komen op de plek van  
coöperatieve zuivelfabriek Assumburg in  
Uitgeest. De fabriek sloot in 1937.

Mooi initiatief van de aloude vereniging Nut 
van ’t Algemeen: een wandeling langs 51 rijks-
monumenten in Twisk. Veel van deze pronk-
juwelen zijn stolpen.

Welstandscommissie zei nee, maar het col-
lege staat toch zestien zonnepanelen toe op 
een stolp in Kolhorn. ‘Geen afbreuk aan de 
openbare ruimte’, aldus B en W. 
 
‘Mooier dan de schoonheid is het verval van 
de schoonheid’. Zo opende de burgemeester 
een expositie in De Goorn. Dirk Beemster 
toont er vervallen stolpen.

Oud voor nieuw in Warder. Een oude stolp 
maakt plaats voor een bed & breakfast. Het 
logiesgebouw komt deels in de nieuw te bou-
wen stolp. Het oude vierkant wordt herge-
bruikt.

Elke week een stukje mooier. Van een krot tot
een plaatje. De verrijzenis van een bouwval,
net buiten Schagen, een klus in eigen beheer,
vordert. Met veel complimenten van wande-
laars.

Landgoed ’t Twiskerslot in Twisk - met een 
fraaie stolp als ‘achterhuis’ - breidt het horeca- 
gedeelte uit met faciliteiten voor kleine groe-
pen die er willen dineren.

Welk lot wacht Hoeve Spoorbrug in het  
poldertje van Lanser te Anna Paulowna? De 
provincie kocht de stolp voor Kooyhaven, 
maar dit bedrijfsterrein komt er maar niet.

Middeleeuwen naar boven in Schellinkhout. 
Archeologen graven op de plek van een stolp. 
De verhoging blijkt een huisterp te zijn, uit de 
12e eeuw. ,,Misschien de eerste bewoning.”

Gek, vindt de eigenaar. Zijn stolp is opeens 
gemeentelijk monument in Oudkarspel. Hij 
wijst op scheuren in muren door verzakking. 
,,Deze stolp is eigenlijk rijp voor de sloop.”

Meer dan een ‘boerenmuseum’. Dat is in 
Hoogwoud Museumboerderij West-Frisia. Het 
vertelt ook het leven van de laatste bewoner, 
Adriaan Donker. Een markant en gelovig man.

Stolpencuriosa
Gezien in de Egmondermeer een waarschu-
wing met kreet en overduidelijke afbeelding. 
Niet het onderwerp is curieus in deze polder 
(met gelukkig nog veel rundervreugd) maar 
wel deze attente hint van Jaap Kraakman. ▲

▲

Archeologie-
dagen
Voor het eerst in Nederland: de Nationale 
Archeologiedagen. Op 6, 17 en 18 oktober . Drie 
dagen waarop het publiek een kijkje achter de 
schermen van de Nederlandse Archeologie 
kan komen nemen. Archeologen, amateur- 
archeologen en vrijwilligers zetten de deuren 
open en vertellen alles wat je wilt weten over 
de boeiende wereld van de Nederlandse 
archeologie. Dit jaar in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht.

Kom ook kijken! Op www.archeologiedagen.nl 
het complete overzicht van alle activiteiten 
voor jong en oud(er). Museumboerderij Westfrisia, Hoogwoud. ▲


