
Je komt ze tegen op de prachtige Stolpenjaar-
fietsroute vanuit Medemblik. Een verloederde 
stolp die op instorten staat; een stolp die  
recent zijn oude glorie herkregen heeft,  
een stolp met een winkelfunctie, met een 
beautysalon en een met een camping. Ook 
een prachtstolp met op het erf een nieuw,  
innovatief boerenbedrijf en ertegenover een 
nieuwe stolp voor dubbele bewoning. Een 
staalkaart aan stolpen, oude en nieuwe, met 
boerenbedoening of herbestemming. Wat je 
jammer genoeg niet meer ziet is het recent 
verdwenen, bijzondere stolpenduo in Oost-
woud waar ondanks bezwaren tegen sloop het 
zo bepalende dorpslint voorgoed is aangetast.
 
Dit jaar van de Stolp
In dit nummer aandacht voor de activiteiten 

in en rond de stolp. En voor Texelse stolpen en 
dekselse schapenboeten (je weet wel, die met 
de kont in de wind). Een pluim voor de actieve 
Texelaars die met oog voor kwaliteit en functio- 
naliteit redden wat er te redden valt. Drie 
pluimen ook voor de drie winnaars van de 
Stolp-award 2013, in mei uitgereikt in het 
Kooghuis te Uitgeest. Met de activiteiten  
die in dit stolpenjaar samen met mede- 
organisatoren Cultuurcompagnie en Welstand 
Noord-Holland worden gepresenteerd, hopen 
wij op blijvende aandacht, erkenning en borging 
in het beleid. Zeker is dat de regeling Alle 
Hens aan dak er een stevig aandeel in heeft, 
met (uit 17 aanmeldingen) straks nog eens 
acht stolpen die met herstelde daken een  
bijdrage leveren aan het markante silhouet 
van dorp en landschap.
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▲

Verhalen over Texelse schapenboeten. Een pas verschenen ode aan landelijke pareltjes. Bestelbon op pag 13.

Op de fiets in feestelijk stolpenjaar
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Samen met dit nummer ontvangen onze 
leden-donateurs een exemplaar van het 
fietsrouteboekje ‘Piramide van de polder’, 
met drie fietsroutes in West-Friesland en 
het Noordzeekustgebied.
Ook bijgesloten: een ac ceptgiro (jawel, 
die bestaat nog) voor de bijdrage 2013:  
€ 15,-, meer is duidelijk heel welkom!  
Per machtiging kan ook, nog liever zelfs.
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Jammerlijke sloop in Oostwoud.
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De 3 Stolp-award-winnaars.
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Kozijnen, ramen, deuren, trappen,  
schuifpuien, balustrades en lijstwerk. 

Voor nieuwbouw of renovatie
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•  nieuwbouw
•  verbouw
•  renovatie
•  onderhoud
•  houtskeletbouw
•  machinale houtbewerking
•  kozijnenspuiterij

Al meer dan 30 jaar een begrip in Noord-Holland.

Uw stolp eigentijds verbouwen? Wij helpen u graag!

• Nieuwbouw
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• Restauratie
• Renovatie
• Interieur
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Jazeker. Vandaag reikt voorzitter Evert Vermeer 
drie Stolp-awards uit speciaal in het kader 
van het Jaar van de Stolp(boerderij) aan even 
zoveel mensen die op uitzonderlijke wijze  
gezorgd hebben voor het voortbestaan van 
stolpen in het algemeen en van Het Kooghuis 
in het bijzonder. De eerste award gaat (tot 
grote verrassing van hem zelf) naar Piet Ver-
hoeven vanwege de lange periode (1995-2010) 
waarin hij zich inzet om het unieke monu-
mentale karakter van de stolp bij mensen,  
instellingen en overheden tussen de oren te 
krijgen. Zeker als het gaat om de restauratie-
problematiek bij stolpboerderijen is de kennis 
van Piet vaak doorslaggevend gebleken. Juist 
in ‘hopeloze’ gevallen weet Piet een doorbraak 
te realiseren. Enige drammerigheid is hem 
daarbij niet vreemd. De restauratie van Het 
Kooghuis zou zonder enige overdrijving niet 
zijn gelukt, zonder de gedreven inzet en  
vakkennis van Piet Verhoeven. “Adviezen van 
monumentale waarde voor behoud”, zo zei de 
voorzitter. Het gebeurt niet vaak, maar Piet 
was even stil. 

Doorzettingsvermogen
De tweede award gaat naar Truus en Niek  
Terra, omdat zij jarenlang geloof houden in 
de plannen voor restauratie van hun Koog-

huis. Jarenlang een vervallen rijksmonument 
op het erf van een volop in bedrijf zijnde melk-
veehouderij. Ondertussen geen enkel zicht op 
enig resultaat, over medewerking maar te 
zwijgen. Ondanks de storm van langlopende 
procedures met wisselende partijen en met 
sterk wisselend resultaat, willen zij niet aan 
sloop denken. Nieuw leven in de boerderij 
door restauratie komt dichterbij als er uitein-
delijk nieuwe gesprekspartners, zoals Piet  
Verhoeven, aan de keukentafel verschijnen en 
als blijkt dat ook rijk en provincie substantieel 
willen participeren komt er schot in de zaak. 
“Het prachtige resultaat is vandaag voor  
iedereen zichtbaar en tastbaar, dankzij het 
enorme doorzettingsvermogen van de familie 
Terra”, aldus de voorzitter.
 
556 adviezen op locatie
Award nummer drie gaat naar Pieter Prett 
(Koedijk), vanaf 1991 de gewaardeerde inspec-
teur/adviseur te velde van de Boerderij-
enstichting. In bijna 25 jaar reist Pieter door 
heel Noord-Holland om op verzoek van  
(aanstaande) eigenaren van stolpboerderijen 
de bouwkundige toestand op te nemen. Hij 
stelt zijn unieke kennis van constructie, metsel-
werk, houtbouw en materialen stelselmatig 
en langjarig in dienst van het behoud van 

stolpen. Pieter geeft maar liefst 556 bouw-
kundige adviezen voor even zovele stolpboer-
derijen, die in meer dan 90% van de gevallen 
geheel zijn opgevolgd en nageleefd. Pieter 
Prett heeft met al zijn uitgebrachte adviezen 
persoonlijk de toekomst van veel stolpen  
veilig gesteld. Voorzitter Vermeer noemt hem 
dan ook niet zonder reden, “Een bouwkundige 
zegen voor het piramidale landschap van 
Noord-Holland”. Prett is vandaag ziek, daarom 
neemt zijn opvolger Piet Tamis de Stolp-
award voor hem in ontvangst.

De Stolp-award bestaat uit een polystyreen 
druk van grafica Joyce Ennik uit De Rijp en 
stelt een stolpboerderij voor op een ruim  
bemeten erf. Met deze drie uitreikingen staat 
het aantal Stolp-awards sinds 1991 op dertig. ▲

Stolp-awards voor 3 stolp-kanjers
Uitgeest. Een stralend voorjaarszonnetje staat boven Het Kooghuis, de in 2010  
gerestaureerde langhuisboerderij met stolpschuur. Er lopen op deze dinsdag 7 mei 
meer mensen dan koeien op het erf. Een niet alledaags tafereel bij de familie Terra, 
is hier iets aan de hand? 

Ook een Stolp-award voor Niek en Truus Terra.

Het Kooghuis in Uitgeest.

Piet Verhoeven ontvangt de Stolp-award.
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Straks 21e eeuws extreem geїsoleerd. Met mooie 17e eeuwse details!

Herbouw 17e eeuwse stolp
na brand, Venhuizen

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

 Met gevoel voor de stolp! 

Architekt: Bert van Langen  
Middenbeemster, telefoon 0299 681407, website www.abcdj.nl 

Architektenburo Cornelis de Jong bna. 

Voor al uw nieuwbouw-, 
verbouw- of restauratieplannen, 
kunt u vrijblijvend contact met 
ons opnemen.

www.weijntjes.nl

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

Houtinsectenbestrijding I Zwamsanering I Houtrestauratie I Vochtwering

BEL: Heerhugowaard 072 5741856    Tevens vestigingen in Assen en Alphen a/d Rijn    www.vanlierop.nl
ISO 9001, VCA* & KOMO gecertificeerd. Lid NVPB. 50 jaar ervaring. Schriftelijke garantie.

Gratis controle 
op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

op het gebied van houtworm en boktorbestrijding en herstel
van rotte balkgedeelten met epoxytechniek.

Meer dan 50 jaar 
“De grootste vriend van de Stolp” 

•   hoveniersbedrijf

•   tuinontwerp en adviescentrum

•   sport en recreatie

•   tuinwinkel
 

Met aandacht 
voor

woning, bewoner 

en omgeving.

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

De overkoepelende stichting Agrarisch Erf-
goed Nederland (AEN) voert de coördinatie 
over de gezamenlijke publiciteit met o.a. een 
speciale website en verzorgde de ‘kick off’ op 
26 februari met een landelijk symposium over 
herbestemming. Het provinciale herbestem-
mingsprogramma heeft voor dit jaar drie  
objecten gekozen uit de landelijk-agrarische 
bouwkunst.

Evenementen
Het evenementenprogramma is vooral  
gericht op de zomermaanden en het najaar.

Een kort overzicht:
• Routeboekje met drie beschreven fietsroutes 

(meegezonden met deze Nieuwsbrief) 
Van Medemblik naar Opperdoes, Twisk en 
Oostwoud. Van Hoorn naar Wognum,  
Hoogwoud, Aartswoud en Sijbekarspel (met 
bezoek aan museumboerderij Westfrisia en 
Rundveemuseum Aartswoud) en van Schagen 
(museumboerderij Vreeburg) via de Zijpe-
polder naar Callantsoog (museumboerderij 
Tante Jaantje). De routes kunnen op elk  
gewenst punt worden aangevangen of  
beëindigd. In het weekend van 21 en 22  
september wordt in de Medemblik-route op 
drie stolplocaties een culinaire manifestatie 
toegevoegd.

• Symposium  
Op vrijdag 5 juli is er een stolpensymposium 
i.s.m. Welstand Noord-Holland. Sprekers zijn 
architect/stedenbouwkundige prof. ir. Tjeerd 
Dijkstra, drs. Irmgard van Koningsbruggen 
(docent architectuurgeschiedenis en erf-
goedstudies aan de Vrije Universiteit) en  

ir. Jandirk Hoekstra, provinciaal adviseur  
Ruimtelijke Kwaliteit. Praktijkvoorbeelden van 
herbestemmingen worden toegelicht door 
stolpbewoners John Kunis en Irma Stroet en 
Jurgen van der Ploeg, architect bij FARO  
architectuur Research. Projecten met laag-
rentende leningen voor stolpbehoud en 
-herstel worden toegelicht door ir. Ina Roeter-
dink, van het Nationaal Restauratiefonds.  
In de middag loopt een wandelexcursie naar 
de Koningspade met vier voorbeelden van  
diverse stolptypen en uiteenlopend gebruik.  
 
Zo is de 17e eeuwse Willemshoeve te bezich-
tigen waar bewoner-agrariër Piet Donker de 
historie van deze fraaie, authentieke stolp 
uit de doeken doet. Zijn koeien hebben in-
middels plaatsgemaakt voor paarden. John 
Kunis en Irma Stroet bewonen een 17e eeuwse 
langhuisstolp die in de 19e een extra vierkant 
kreeg. De stolp werd jarenlang bewoond 
door de familie Beerepoot die het interieur 
nagenoeg niet veranderde. De stolp is op 
zorgvuldige wijze geschikt gemaakt voor  
eigentijdse bewoning met respectvol behoud 
van de karakteristieke, originele elementen. 
Het erf met hoogstamfruitbomen, wilgen-
laan en arbeiderswoning behoort tot de 
mooiste boerenerven in Noord-Holland. De 
familie Schilder, Koningspade 58, bewoont 
een in 2012 opgeleverde nieuwbouw-woon-
stolp met alle verschijningsvormen van een 
streekeigen West-Fries stolptype. Schilder 
bestiert een loonbedrijf en houdt een koppel 
koeien in een verdiepte stal. De laatste stolp 
die bezocht wordt is museumboerderij 
Westfrisia, een stolp van het Noord-Hollands 

Normaaltype. De vroegere bewoner, Adriaan 
Donker was boer en verzamelaar. Het ver-
dwijnen van veel agrarisch erfgoed in de 
woon- en werksfeer ging hem aan het hart 
en hij richtte zijn stolp in met vele door hem 
verworven originele gereedschappen,  
meubilair, kleding en gebruiksartikelen.  
Op het erf richtte hij een kapel op ter nage-
dachtenis aan Graaf Willem de Tweede, die 
hier in de omgeving in de 13e eeuw door de 
opstandige West-Friezen werd vermoord.

• Street apps  
Bij 50 interessante stolpen wordt een ver-
haal van de boerderij en zijn bewoners in de 
vorm van ‘street-apps’ aangebracht.

• Open stolpendag 
Openbare bezoekmogelijkheid in een oktober- 
weekend i.s.m. met makelaars. In te koop 
staande stolpen zijn rondleidingen met toe-
lichting door architecten en deskundigen 
over de constructie, oorspronkelijke indeling 
en gebruik, bouwkundige details en moge-
lijkheden tot herbestemming.

Dit Jaar van de Stolp betekent ook de start van 
het educatief project met een nieuw ontworpen 
leskist en de update van de Boerderijen Beeld-
bank met medewerking van historische  
verenigingen. De mogelijkheden worden on-
derzocht voor een publicatie over de typerende 
dakpankapbergen. In voorbereiding is een 
boerenervendag. De Noord-Hollandse dagbla-
den wijdde al een artikelenserie (‘Buitenlui  
in de boerderij’) aan het Jaar, ook is flinke  
aandacht in de Uitwaaier, de kwartaaluitgave 
van Landschap Noord-Holland (met speciale  
stolpenroute), via RTV Noord-Holland en  
Oneindig Noord-Holland (waarin opgenomen 
een dozijn Binnenkijker-artikelen). Op de  
Amsterdamse Uitmarkt wordt een king size 
stolp geplaatst met acts en info.
 
Zie ook de websites www.jaarvandestolp.nl 
www.boerderijenstichting.nl en de landelijke 
website www.boerderij2013.nl

4 5
2013 Jaar van de Stolp
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Presentatie jaar van de Boerderij, Restauratiebeurs. Culinair weekend op het erf.Hoogwoud. De kerk gezien vanaf Koningspade 23.
FO

TO
: M

AR
T 

G
RO

EN
TJ

ES

FO
TO

: A
EN

FO
TO

: M
AR

T 
G

RO
EN

TJ
ES

Het Jaar van de Stolp, de Noord-Hollandse versie van het Jaar van de Boerderij, zet 
de stolp van verschillende kanten in de spotlights. Boerderijenstichting en Cultuur-
compagnie hebben een programma ontworpen dat daarmee de ‘piramide van de 
polder’ belicht voor zowel het brede publiek als beleidsmakers, organisaties en  
architecten. Herbestemming is landelijk het centrale thema en krijgt met dit Jaar 
ook in Noord-Holland een extra accent.
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Twee weken daarna volgde de officiële oprich-
ting van de stichting, met het doel monumen-
ten en andere bouwkundige elementen op 
Texel te herstellen en daarmee bij te dragen 
aan het behoud van het karakter van Texel.
Tijdens het eerste decennium na de oprichting 
werd dankbaar gebruik gemaakt van een  
riante subsidieregeling: niet op winst gerichte 
stichtingen kwamen toen in aanmerking voor 
een aanzienlijk hogere restauratiesubsidie 
dan particulieren en profit-organisaties.  
In die periode kocht Dorpsherstel monumen-
tale en vaak bouwvallige panden op en liet 
die restaureren met inschakeling van een  
gespecialiseerde restauratie-architect en een 
goede aannemer, wiens timmerlui en metse-
laars het restauratievak in de vingers hadden. 
Vervolgens werden de panden zonder winst-
oogmerk verkocht.

Gerealiseerde projecten
In januari 1983 werd de eerste prachtig geres-
taureerde woning in het beschermd dorpsge-
zicht van Oosterend, opgeleverd. Daar volgden 
er snel meer, allemaal memorabele panden.
In 1985 werd de eerste stolp onder handen  
genomen: Diek 23 in Den Hoorn, na de restau-
ratie een schitterende stolp, die nog steeds met 
veel plezier bewoond wordt door de mensen 
die hem van de Stichting kochten. Aan alle  
gerestaureerde panden kleven verhalen, zoals 
aan de voormalige visserswoning in de buurt-
schap Oost, waar tot aan de restauratie in 
1985 geen elektriciteit, water en aardgas aan-
wezig was, maar wel een rookhok, waar de  
gevangen vis gerookt werd. Die panden leveren 

vaak verrassingen op, zoals in Kerkplein 6  
in Oosterend, waar tussen de zolderbalken 
Zweedse scheepspapieren uit 1717 en een  
rekening uit 1719 tevoorschijn kwamen.
Tot eind 2012 restaureerde Stichting Dorps-
herstel Texel 15 woningen, 1 stolpboerderij,  
4 stolpschuren, 1 kerkhofmuur en 28 schapen-
boeten. Dat is een derde van het totaal aantal 
schapenboeten op Texel .
Naast deze tastbare resultaten ontwikkelde 
Stichting Dorpsherstel visies voor onder andere 
de invulling van de Groeneplaats (het hart 
van Den Burg) en het monumentenbeleid op 
Texel.

Samenwerking met de Gemeente Texel
Vanaf de oprichting van de Stichting steunde 
de gemeente Texel dit initiatief van harte en 
stelde zich meteen garant voor een lening van 
ƒ 450.000, bedoeld om de eerste panden aan 
te kopen, te restaureren en de subsidies voor 
te financieren. Er volgden meer van dergelijke 
garanties. Ook de Provincie deed mee en  
stelde een startkrediet beschikbaar. De betrok-
kenheid van de gemeente Texel ging verder: 
het toenmalige hoofd volkshuisvesting en de 
bouwkundig ambtenaar monumentenzorg 
werden als adviseur toegevoegd aan de stich-
ting. En in 1993 schreven burgemeester en 
wethouders in een voorstel aan de gemeente-
raad ter gelegenheid van een volgende  
garantstelling de stichting te beschouwen als 
een verlengstuk van de gemeente in haar 
taakuitoefening inzake het restaureren van 
panden en dat, waar nodig en gewenst, de 
Stichting bij het restaureren op ondersteuning 

van de gemeente zou mogen rekenen.
Het is al die tijd goed samenwerken met de 
gemeente Texel, zowel met het College als met 
het ambtelijk apparaat. Met de wethouder 
wordt regelmatig overlegd over beleidszaken 
en over de vraag hoe we van een monumen-
tendubbeltje een monumentendaalder  
kunnen maken. Helaas is tegenwoordig de  
financiële speelruimte van de gemeente Texel 
veel kleiner dan in de beginjaren van de  
Stichting; dat vertaalt zich niet alleen in kleine-
re restauratiebudgetten, maar ook in een  
afname van de beschikbare tijd voor monu-
mentenaangelegenheden bij het gemeente-
lijk apparaat. Ook de restauratiebudgetten 
van de Provincie Noord-Holland en het Rijk 
staan al jaren onder druk. 

Kwaliteitslabel
Het snel verminderd aantal schapenboeten 
en de conditie waarin aan aantal van hen  
verkeerde, schreeuwde om adequaat beleid. 
Overleg met de gemeente Texel en de plaatse-
lijke politiek resulteerde in 1991 in de gemeen-
telijke nota Behoud schapenboeten. Nieuw 
gemeentelijk beleid resulteerde in 70%  
restauratiesubsidie voor schapenboeten met 
de status van gemeentelijk monument. Maar 
restauraties onder regie van stichting Dorps-
herstel kwamen in aanmerking voor een  
subsidie van 80% van de subsidiabele kosten. 
Dorpsherstel bevestigde daarmee als het  
ware een kwaliteitslabel aan de restauratie: 
een garantie voor zowel eigenaar als gemeente 
dat de restauratie op kwalitatief hoog niveau 
gerealiseerd wordt. De consulent van de toen-

Dorpsherstel texel: hart voor monumenten

malige Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
beschouwde restauraties door Dorpsherstel 
(ook bij andere panden dan schapenboeten) 
eveneens als een garantie voor kwaliteit.  
Deze 80% regeling was echter geen lang leven 
beschoren.

Schapenboeten, tuunwallen en samen-
werken
Stolpboerderijen, schapenboeten, drinkkolken 
en tuunwallen zijn al eeuwen kenmerkend 
voor het Texelse landschap. Maar de meeste 

schapenboeten hebben hun economisch nut 
verloren en vele zijn inmiddels verdwenen.  
Los daarvan constateerde Dorpsherstel in 
1994 in de nota Schapenboeten nutteloos,  
ja maar…dat door het veranderde subsidie- 
regime nog slechts één schapenboet per  
twee jaar gerestaureerd kon worden. In 2005 
schreef de lokale rekenkamer van de gemeente 
dat restauratie van schapenboeten door de 
beperkte financiële middelen een zaak van de 
lange adem geworden is, met het risico dat 
boeten verruïneren voor de restauratie kan 

beginnen. En dat laatste was al jaren aan de 
gang. Tijdens de ruilverkaveling in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw verdwenen binnen 
korte tijd kilometers tuunwal en tientallen 
drinkkolken en ook daarna ging dat proces 
door. Deze ontwikkelingen waren aanleiding 
voor Dorpsherstel en de Vereniging voor  
Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer de 
Lieuw om in 2007 de koppen bij elkaar te  
steken en een beroep te doen op het Wadden-
fonds en de Provincie Noord-Holland. Dit re-
sulteerde erin dat in 2009 het Waddenfonds 
en de Provincie Noord-Holland gelden be-
schikbaar stellen waarvan de Lieuw 30 kilo-
meter tuinwal laat zetten en Dorpsherstel  
10 schapenboeten laat restaureren. Overigens 
betalen de eigenaars van die schapenboeten 
10% van de subsidiabele restauratiekosten uit 
eigen portemonnee.
De gemeente heeft in samenwerking met 
Dorpsherstel en de Lieuw een regeling getroffen 
voor tegemoetkoming in de onderhoudskosten 
van tuinwallen en gerestaureerde schapen-
boeten, om te voorkomen dat na restauratie 
van een schapenboet of het plaatsen van een 
tuinwal geen onderhoud gepleegd wordt en 
schapenboet en tuinwal na verloop van tijd 
vervallen. Voor iedere goed onderhouden  
monumentale schapenboet bedraagt deze  
tegemoetkoming € 500,- per jaar. Als verdere 
stimulans gaf Dorpsherstel in 2012 de  
gemeente in overweging om het OZB-tarief 
voor economisch niet rendabele schapenboe-
ten op een symbolisch bedrag vast te stellen.
 
Toekomst
Inmiddels oriënteert Dorpsherstel zich op 
nieuwe mogelijkheden om de opgebouwde 
kennis ook in de toekomst aan het landschap, 
de monumenten en de beschermde dorpsge-
zichten op Texel ten goede te laten komen. 
Samenwerking, deskundigheid en kwaliteit 
vormen daarbij de sleutelwoorden. 

Wilma Eelman

ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN

▲

▲

Schapenboet Tienhoven 8, De Waal.

‘De gemeenteraad is van harte akkoord gegaan met de plannen van de Stichting Dorpsherstel Texel i.o. om de monumentale  
gevel van het voormalige schoutshuis aan de Vismarkt in Den Burg terug te brengen in de staat van vóór 1894’, zo kopte de  
Texelsche Courant van 20 maart 1981. 

Texelse schapen-
boeten in verhalen
Op 11 juni in dit Jaar van de Stolp verscheen 
Verhalen over Texelse schapenboeten, een 
klein maar fijn boekje over schapenboeten, 
geschreven door Wilma Eelman. Hierin staat 
(bijna) alles wat je over schapenboeten wilt 
weten: hoe ze gebouwd werden en waarvoor 
ze gebruikt werden. Je leest over restauraties 
en over niet alledaagse eigenaars, over  
schapenbedrijf en schapenkaas. Wilma dook 

in haar archief en geheugen en schreef dertig 
korte hoofdstukjes met intrigerende titels als: 
Een ram aan een touwtje en Een hagepreek 
op de Doornkoog. Dit alles werd voorzien  
van mooie, full-color (nieuwe) en zwart/wit  
(oude) foto’s. En na afloop weet je waarom  
ze met de kont in de wiend staan. 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel,  
via bol.com en via de Boerderijenstichting 
Noord-Holland. (zie bon op pagina 13) ISBN 
978-90-820769-0-5, 64 pagina’s. Uitgeverij  
is TexelNU, de winkelprijs is € 9,95.Schapenboet Pontweg 79, Den Burg. Bij restauratie gevonden pikhaak. ‘Willems Boet’ tijdens restauratie.
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ADVIES    ONTWERP    MAATWERK    BOUWEN

T 0228 - 56 72 63  M 06 - 51 20 79 15  I www.tuingebouwen.nl

Nu laag btw (6%) voor arbeid tuinaanleg en bouwen!

Ook adverteren?

Bel of e-mail naar
0229 27 27 00 - carla@ipsis.nl

Ook adverteren?

Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl
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De mooie, uit 1880 daterende achterste stolp 
die het echtpaar Gerrit en Yola sinds 2004  
bewoonde, had alles wat ze zich wensten.  
Gelegen aan de Zuiderdijk van het IJsselmeer 
met hun boot in de buurt. De historie is voel-
baar in dit prachtige kustlandschap van wei-
landen en boomgaarden. Dit was de plek 
waar waarvan het echtpaar verwachtte nog 
lang te kunnen genieten. Yola wijdde zich in 
haar atelier aan het maken van quilts, waar-
van er helaas maar enkele uit de brand konden 
worden gered. Want de stolp brandde tot de 
grond toe af en alles was nagenoeg verloren.  
De nachtmerrie van elke stolpbewoner. Er werd 
een plan gemaakt om de toekomst weer op te 
bouwen: eerst acht weken provisorisch wo-
nen op hun boot, vervolgens in een huurhuis 
midden in het dorp. Het idee om definitief te  
verhuizen werd al snel verworpen. De plek is 
te mooi en er kon toch iets passends worden 
opgebouwd? Tenslotte waren Gerrit en Yola  
in hun werkzame leven ondernemers en ze  
zagen een nieuwe start als een uitdaging.

Na de rampspoed
De dag na de brand werd de rampspoed ver-
zekeringstechnisch doorgenomen en omdat 
er sprake was van een bijzondere verzekerings-
vorm diende alles wat verloren was gegaan 

minutieus te worden opgegeven. Verzamelen 
van alle gemaakte foto’s van het interieur bij-
voorbeeld om de vroegere situatie terug te 
roepen en de verloren gegane inventaris te 
kunnen opnemen (aan te raden voor iedereen 
en… brandvrij opbergen). Mentaal moest de 
brand worden verwerkt en achteraf valt te 
constateren dat het in zo’n proces van groot 
belang is deskundigen in te schakelen.  
Er werden aannemers geraadpleegd die  
gespecialiseerd zijn in traditionele (stolpen)
bouw. Een goed contact met de gemeente 
bleek ook van grote waarde om snel uit de 
problemen te raken. Bij het maken van een 
nieuwbouwplan werd Tekenbureau Maarten 
Koning ingeschakeld. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden in de omgeving kon een 
voorstelling worden gemaakt van een nieuw 
te bouwen stolp met de uitstraling van een 
traditioneel gebouwde stolp zoals ze zelf  
hadden bewoond. De herbouw begon en een 
(nieuw geconstrueerde) vierkantsconstructie 
vormt nu al het hart van de nieuwe stolp 
waarvan de bouw gestaag vordert. De bewo-
ners wonen straks weer op hun vertrouwde 
plek waar ze de nare episode snel helemaal 
kunnen vergeten. 

(bewerking artikel in ‘Buitengewoon Klaver’) ▲

De herbouw is in volle gang.De daksparren worden aangebracht.
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Twee stolpen achter elkaar aan de Zuiderdijk in Venhuizen. Het noodlot sloeg toe in het voorjaar van 2012. De bewoners zagen in 
no time het resultaat van veel werk letterlijk in vlammen op gaan. Brand, in combinatie met de harde wind: er was geen redden 
meer aan. Beide stolpen gingen verloren waarvan er een herbouwd wordt.

Uit de brand

Voorjaar 2012: brand in Venhuizen. 

De vroegere situatie: Zuiderdijk 10 en 10A.
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B I N N E N k i j k e r

Een rechte provinciale weg. Links een kanaal. 
Rechts de polder. Op een kruispunt schemert 
een groot stolpdak tussen hoge bomen. Het 
dak heeft het volume van een angstaanjagend 
monster. Toch gaat er geen enkele dreiging 
vanuit. Het imponeert en geeft de plek ac cent. 
Het dak van ‘De Surinaamse Vriend’ karakteri-
seert hier de polder, zoals alle stolpdaken tesa-
men Noord-Holland kenmerken.

Van slagerij naar stolp
Wim Stoop en Nettie Vlaar zijn de trotse be-
woners van deze stolpboerderij met exotische 
naam. Robuust, goed onderhouden, een ruim 
bemeten erf. Hun ‘Surinaamse Vriend’ is een 
provinciaal monument, ook daar zijn ze fier 
op. Verhalen vertellen kan ze niet, beweert 
Nettie (“daarvoor moet je bij Wim zijn”), maar 
ondertussen praat ze honderduit. Hoe ze hier 
33 jaar geleden vanuit Julianadorp zijn  
terecht gekomen, op zoek naar ruimte vooral, 
en rust. De slagerij die ze daar runden, was 
een drukke negotie en beiden kenden ze  
vanuit hun jeugd het leven op het platteland. 
Daar verlangden ze naar terug en deze 
prachtstolp in de Zijpe bood ze de unieke  
gelegenheid. Boerenbloed stroomt waar het 
niet gaan kan. Dus kwam er eerst jongvee op 
stal. “Luxe kalveren”, vult Wim aan, “Belse 
blauwen, witrugjes, blaarkopjes en modder-
pootjes, plus wat melkkoeien. Daarna stapten 
we over op dikbillen voor de fok en de mesterij”. 
Dan raakt Wim op zijn praatstoel en vertelt 
met brede gebaren over vleeskwaliteiten, fijn-
heid van draad, geslacht gewicht en de aard 

van de koe. Ze stoppen met melk- en vleesvee 
in 2001. Dan is er tijd voor een andere grote 
liefhebberij: het Friese paard. “We fokken  
alleen vol papier”, duidt Wim expliciet aan,  
hetgeen bij de schrijver grote verwarring wekt.

Colonie Wayampibo
Jan de Vries (geboren in Monnikendam),  
kapitein en koopman te Schagen, vertrekt in 
1822 al op leeftijd zijnde naar Suriname waar 
hij twee jaar eerder een suikerplantage heeft 
gekocht. Zijn vrouw Maartje Jongerling blijft 
achter in Schagen. Het echtpaar is kinderloos 
en sinds 1811 onder andere eigenaar van de 
‘huismanswoning met kapschuur’ van de 
toen nog naamloze boerderij op deze plek.  
Jan de Vries overlijdt onverwacht in 1825 in 
het verre Suriname. Volgens mr. J. Belonje is 
het aannemelijk dat de weduwe in verband 
hiermee de boerderij ‘De Surinaamse Vriend’ 
noemt. In weerwil van wat Belonje in 1952 
vreest (“…dat alle kans bestaat, dat deze bena-
ming in de naaste toekomst geheel verloren 
gaat.”), is de bijzondere naam van de stolp 
echter nog steeds bekend en staat deze voluit 
te lezen op het naambord aan de voorgevel. 
Een kleine, maar memorabele historie.

‘Surinaamse Vriend’ is superplek
De stolpboerderij is ruim bemeten met een 

dubbel vierkant met aan twee kanten een 
overstek. De afstand tussen de buitenste,  
ronde vierkantstijlen meet 7 bij 9 meter. De 
buitenmaat van de stolp is navenant: 18 bij 20 
meter. De constructie ziet er degelijk uit en op 
de kwaliteit is duidelijk niet bezuinigd. De 
dekbalken zijn glad en strak afgewerkt, de 
zwingen overal op regelmatige afstanden 
aangebracht. De sparren zijn van zwaar kaliber 
en liggen hart op hart zeer dicht op elkaar. 
Zelfs de nok is zorgvuldig met extra balken  
afgebouwd. ‘De Surinaamse Vriend’ kan tegen 
een stootje. Dat moet ook wel, want de westen- 
winden kunnen hier zo dicht onder de kust 
flink doorwaaien. De Zijpe is bovendien een 
vlak en leeg polderlandschap. Een dubbele 
boomsingel dient de stolp als windscherm. 
Een sober erf met de meeste ruimte achter,  
alwaar een oude wagenschuur met aange-
bouwd pleetje en een nieuwe, maar rustieke 
paardenstal met dito paardenbak met in 
zwart uitgevoerd hekwerk. “Hier geen witte 
rommel”, zeggen beiden beslist. “Allebei  
hebben we het koetsiersbewijs voor zowel  
1- als 2-span.” zegt Nettie, niet zonder trots. 
Het rietgedekte dak steekt als een kroon in de 
lucht (11.70 m), in het achterste dakvlak is dat 
ene kistgat een heel mooi detail. De drie rijen 
geglazuurde, platte Friese dakpannen onder 
het dakriet zijn een bijzonder ac cent. 
 
Binnen is de zomerstal op de lange regel een 
grote boerenvreugde, de blauwe wand een 
groot feest, net als die op de korte regel waar 
zich een authentieke stookplaats bevindt.  
Op de stal een tafel met zes stoelen die een  
inspirerende vergaderplek zijn met uitzicht  
op de opkomende zon (lux oriënte). Het 
woongedeelte is prettig praktisch en in de 
woonkamer is de vondst van een nok in het 
verder rechte balkenplafond een vondst die 
de zo in het zicht gehouden vierkantstijl extra 
allure geeft.  
Behalve de naam is alles aan ‘De Surinaamse 
Vriend’ sober. Een soberheid die zodanig is 
doorgezet in metselwerk, raampartijen en  
detaillering, dat het weer boerensjiek wordt. 
Wat mij betreft een allemansvriend, deze prach-
tige stolp met zijn twee bevlogen bewoners.
WM

De zomerstal is op afspraak te bezichtigen: 
0224-571966.

In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs verschillen de interieurs van stolpen. In deze 
aflevering de robuuste stolpboerderij ‘De Surinaamse Vriend’ in de Zijpe vanwege de in het Jaar van de Stolp uitgezette 
fietsroute Schagen-Callantsoog.
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Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

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

Alweer een stolp gered van sloop! 

Renovatie: i w e m A  bouw
06 - 108 26 456

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

De Veenhoop

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

www.klavermakelaardij.nl

Trambaan 12
1733 AX  Nieuwe Niedorp
T: 0226 414 008  |  F: 0226 414 009

kijk voor het 
grootste 
aanbod 
stolpen 
in noord-
holland op
www.klavermakelaardij.nl

Wijndel Jongens (1943-2010) legde het boe-
renleven vast in vele kenmerkende facet-
ten. Dit keer een selectie beelden in kleur 
gekozen door zijn levenspartner Dieuw 
Schuijtemaker. Met deze kleurrijke serie 
nemen we in het Jaar van de Stolp gepast 
afscheid van deze gewaardeerde rubriek.

Familie Schuijtemaker boert op Grosthuizen 
nummer 52. ‘Mijn Genoegen’ staat te lezen op 
de gevelsteen van deze hoeve, waarvan het 
houtwerk in traditionele West-Friese groenen 
in combinatie met contrasterend wit is  
geverfd. Een West-Friese gekeerde stolp met 
darsdeuren aan de voor(weg-)zijde. De bin-
nenkant stallenblauw en een groen gerabat 
houten zijschot (‘darsweeg’). Een staart, nu in 
gebruik voor jongvee of zomerstal, waarin 
lange (ingekort voor keuken en botermakerij) 
en korte regel tegenover elkaar liggen. Het  
piramidale dak is geheel met riet gedekt zonder 
spiegel, maar met een ronde schoorsteen in 
het westelijke dakvlak en een houten topge-
vel op het zuiden. ‘Mijn Genoegen’ heeft aan 
twee kanten een rij leilinden en aan de west-
kant een hoogstam boomgaard met kippen-
hokken waar zestig kippen kakelend achteruit 
krabben.

Boven de Grosthuizergouw (een brede hoog-
watersloot achter de stolp) staat een houten 
prieel of theehuis op de fundering van een 

voormalig walhuis. De varkensschuur (vol-
gens de gevelsteen gebouwd in 1884) heeft 
prachtig lofwerk als windveren. Het werk-
manshuisje dient als doorgangswoning, 
waarachter zich nog een fraaie, oude wagen-
schuur bevindt.
(Zeer fraai agrarisch erfgoed, dat is ‘Mijn  

Genoegen’ zeker. Een kleine omrit waard. De 
machtige stolp is nog steeds in volle glorie te 
bewonderen. De twee jongetjes in rode over-
all (‘de jongens van Dieuw’), zijn ondertussen 
uitgegroeid tot ‘bomen’ van 2.04 en 2.02  
meter lengte: Dirk en Klaas, schrijf je anno nu 
in hoofdletters!)
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Boer&Jongens
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 Naam:

 Adres:

 Postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Houten Boerenhekken op kaart, set van 8 kaarten à € 10,-

… ex. boek Noord-Hollandse Boerenhekken à € 17,50

… ex. kaarten en boek Houten Boerenhekken samen € 22,50

... ex. boek De Stolp te Kijk à € 19,50

…ex. Verhalen over Texelse schapenboeten à € 9,95 (ex.portokosten) 

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, echter kunnen wij geen vastgestelde 
levertijd garanderen.
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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

Recent verschenen is het Grote Boerderijen-
boek dat een gevarieerd beeld geeft van de  
Nederlandse boerderijen vroeger en nu. Alle 
verschillende, streekgebonden boerderijtypen 
komen uitvoerig aan bod. Ook is er aandacht  
in het boek voor bijgebouwen, interieurs, het 
werk van boer en boerin, de bewoners en  
bezoekers en het dagelijks leven op de boerderij. 
Vele fraaie, o.a. historische, foto’s en afbeeldingen 
van kunstwerken uit de Rijkscollectie.  
De samenstelling was in handen van een groep 
van specialisten van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed onder redactie van Ben Kooij 
en Judith Toebast. Tot en met 31 juli aan te 
schaffen voor € 44,95, incl. verz.kosten (vermel-
den: actienummer 90201639), daarna: € 49,95. 
 
Bestellen bij de BoerderijBoekwinkel via 
www.boerderijboekwinkel.nl,  
of via: Wbooks www.wbooks.com

Het grote boerderijenboek



Dorsmolen 15 D   |   1771 PA Wieringerwerf   |   t 0227 60 06 60
www.commandeurbouwontwikkeling.nl   |   info@commandeurbouwontwikkeling.nl
Dorsmolen 15 D   |   1771 PA Wieringerwerf   |   t 0227 60 06 60
www.commandeurbouwontwikkeling.nl   |   info@commandeurbouwontwikkeling.nl

ONZE KWALITEIT WERKT 
IN UW  VOORDEEL 
•  Ontwerp, tekenwerk en 
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•  Onderzoeken en rapportages
•  Technische beschrijvingen
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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

JELLE APPELMAN
T I M M E R W E R K E N

www.jelleappelman.nl

Kievit 15
tel  072 502 18 55

1645 TR Ursem
mobiel  06 51 707 564

O n d e r h o u d

N i e u w b o u w

R e n o v a t i e

creëer effect!

Effectieve website 

voor  € 795,- 

www.ipsiswebstart.nl
www.ipsis.nl
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Kiek 24 
De kloeke stolp die je met de centraal op de 
kroonlijst geplaatste naam Veelust onder zes 
‘wenkbrauwen’ indringend aankijkt, bracht 
geen van onze lezers op een spoor. Staat ie er 
dan niet meer, vraag je je af, of is inmiddels de 
naam veranderd? Toegegeven: dit type stolp 
is eind 19e eeuw in grote aantallen gebouwd, 
in heel het stolpengebied, ze lijken op elkaar, 
maar het zou ons verbazen als locatie, historie 
en naamgeving onbekend zouden blijven. 
Vandaar opnieuw de oproep deze Veelust te 
traceren.

Kiek 25
Deze foto in zwart-wit is ons ter hand gesteld 
door Joop van Diepen met de vraag of onze 
onvolprezen rubriek raad weet met de afge-
beelde stolpboerderij op deze hierbij afge-
drukte kiek. De redactie doet in het officiële 
Jaar van de Stolp(boerderij) 2013 maar al te 
graag een verwoede poging. En wel onmiddel-
lijk en bij deze! Het is nooit goed om een  
erkend bestuurslid en stolpenliefhebber in 
onzekerheid te laten.

In een dorp
De foto draagt geen enkel kenmerk deze keer. 
Geen naam, geen nummer, geen aantekening. 
We moeten het dus helemaal doen met dat 
wat er wordt getoond. Dat is niet gering. Om 
te beginnen is het een duidelijk dorpsbeeld. In 
de optiek van de redactie zou het zomaar 
Grootschermer kunnen zijn, maar ook een van 
de vele lintdorpen in West-Friesland. De stolp-
boerderij is in al z’n eenvoud opmerkelijk.  

 
In voor- en zijgevel bijvoorbeeld geen spoor 
van een dars, noch van een korte of een lange  
regel. Met andere woorden geen darsdeuren 
en geen stalraampje te bekennen. De zijgevel 
is hier duidelijk de ‘voorgevel’ gelet op de  
aangebrachte weliswaar eenvoudige sier van 
de vijf zesruiters met schuiframen, de voor-
deur met bovenlicht en levensboom, de  
Franse luiken (met schuine dwarslatten tegen 
de zon), de kleine gevelsteen en de twee leibo-
men. De gevel aan de wegzijde telt vier zesrui-
ters, waarvan de ene op de hoek aansluit bij 
die in de ‘deftige’ voorgevel. De andere drie 
zijn een samenstel met een deur met een 
klein bovenlicht. Is hier dan toch de ingang 
naar de lange regel?

Onder de dakpannen
Het dak van de stolp met absoluut een enkel 
vierkant ligt helemaal onder de (oud-Hollandse) 

dakpannen. Ongeglazuurd type. Het pirami-
dale dak telt maar liefst drie schoorstenen. 
Het is niet te zien of de schoorsteen midden 
op het dakvlak een ronde of een vierkant model 
is. De fotograaf knipte voor die conclusie de 
punt (helaas) van de stolp af. Een dakraam ter 
grootte van vier dakpannen telt dit boerderij-
dak slechts. Opvallend is ook de maatvoering 
van beide gevels. Zij- en voorgevel (dus die 
aan de wegzijde en die waar we recht op kij-
ken) zijn beide even hoog(!) Onder de bakgo-
ten steeds dezelfde identieke gootklossen van 
een traditioneel model. Bovendien staat de 
stolp niet helemaal haaks op de weg, maar 
onder een kleine hoek. Voor het uitzicht? Ver-
der vallen de planten op die tegen de zijgevel 
staan. Klimrozen en een vuurdoorn is de voor-
zichtige aanname. Ten slotte is het houten 
boetje - een tikkie scheef - op de meeste verre 
hoek van de stolp er een van het aandoenlijke 
soort. Schuin aflopend dak en toch een keurig 
witte vitrage voor het eveneens scheve deurtje.

Vijf personen
V.l.n.r. een pauzerende wegwerker (met krui-
wagen), een boerin met twee kinderen (waar-
van een met een hoepel) en een boer die recht 
in de camera kijkt (“Nôh, wat doet die kirrel 
deer?”). Keurig in het daagse boerenpak:  
Jekker, vest, wit overhemd met strik, broek, 
klompen en boerenpet. Wie is die man, wie 
zijn deze mensen, aan welke dorpsstraat met 
opvallend hekwerk, boerderij en notariswoning 
staan zij te poseren? Namen willen we  
hebben! Maar vooral, waar staat (of stond)  
deze stolpboerderij? Vooral die wetenschap is  
natuurlijk van het grootste belang in het Jaar 
van de Stolp. Daarom roepen wij op tot een 
uitgebreide speurtocht. Wie het weet mag het 
zeggen. En melden aan het secretariaat.

Kiek 24. Waar staat of stond de stolpboerderij Veelust?
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Kiek 25. Mooi poserend voor gave stolp.
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16
Stolpen in het nieuws

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

Prima onderdak voor een ambachtelijk bedrijf 
als Van der Veen’s Houthandel in Beverwijk,  
aldus de eigenaar. Stolp uit 1889 inspireert 
om ‘iets anders dan anders’ te doen.

Allerbontste stolp staat de koop. Controversy 
Farm in Hoogwoud is een bed & breakfast 
met binnen en buiten een rariteitenkabinet 
van alles dat te maken heeft met vervoer.

Wonen en werken op één plek. Twee stolpen, 
elf appartementen, 250 geiten, rijpende kazen, 
productie van ‘Egmondse Bollen’ en kwark:  
De Klompenhoeve, Egmond aan den Hoef.

Nu bedrijfsmuseum, in 1946 de start van 
transportbedrijf Spaansen in Winkel. De stolp 
vertelt het resultaat van hard werken. Als  
eerbetoon aan ‘vader Bertus en moeder Agie’.

De PvdA op Texel wil de grootte van nieuwe 
stolpen beperken. Een oppervlakte van 250  
vierkante meter ‘tast het open landschap te veel 
aan’. Het maximum is 196 m2 (14 bij 14 meter).

Brand verwoest een stolp in Heerhugowaard. 
De met riet bedekte kap ging geheel verloren. 
Het pand, in tweeën bewoond, was in 1976 
herbouwd rond het eeuwenoude vierkant.

Een zee van ruimte voor de opslag van masten 
en het drogen van zeilen en tenten. De Stierop 
is de machtige thuishaven voor vier clubs van 
zeeverkenners. De stolp in Uitgeest is van 1877.

Een nieuwe boerenkaaswinkel in Beemster 
wordt als een stolp. Het bedrijf (melken,  
fokken, kaasmaken) krijgt een nieuwe plek.  
De oude stolp moet wijken voor huizen.

Een wonderlijke ‘clash’ aan culturen in  
Nieuwe Niedorp. Chinees restaurant Happy 
Garden zit in een stolp. Het vierkant is  
omgetoverd tot zuilen van nepmarmer.

Een’armoedeboerderij’ in Callantsoog, geen 
‘patserboerderij’. Met gevoel voor plaatselijke 
traditie wordt na een brand De Karnemelk-
plaats mooi herbouwd.

B en W van Hollands Kroon staan splitsing 
van stolpen toe. Met als uitgangspunt twee 
wooneenheden. Voor elk plan eist deze  
nieuwe fusiegemeente wel een procedure.

Een fietsroute waard, zal onze koning  
beamen. Vorstelijk rondje: Koningshoeve  
(Beemster), Kroontjeshoeve (Heerhugowaard), 
Drie Koningshoofden (Schermer).

De kazerne praktisch om de hoek, maar toch 
geen redden aan in Wervershoof voor een 
stolp. De naastgelegen boerderij - gedekt met 
gortdroog riet - kon worden gered.

Een zeventiende-eeuwse haardplaat - in  
drie stukken teruggevonden bij de ingestorte  
waterput - heeft zijn plek terug in een  
gerestaureerde stolp in Grootebroek.

In deze rubriek komen curieuze stolpen aan 
bod. Een blik in de Beeldbank (www.boerderij-
enstichting.nl) levert van zo’n 5.500 stolpen 
info en beeld op. Ditmaal een curieus boeren-
hek in Oosthuizen, kennelijk zojuist terugge-
keerd van een dancefestival voor hekken. 

Stolpencuriosa

▲

▲

Stolpenexpo
De Historische Kring Heemskerk leverde een 
bijdrage in de manifestatie Kom in de Kas,  
in april j.l. Met een overzicht van alle stolpen 
(ruim 70) in dit Kennemer dorp (stad?) en  
onze reizende tentoonstelling die op 8 grote 
affiches het verhaal van de stolp tonen. Zo’n 
4.000 bezoekers -‘voetje voor voetje’, en met 
name veel belangstelling voor de stolpenexpo. 
De affichetentoonstelling is met een maquet-
te van de West-Friese stolp Grosthuizen 52  
(zie pag 13) ook te zien in Alkmaar, in de vml. 
Ambachtsschool, Bergerweg 1, van 5 juli t/m 
18 augustus, ma t/m vr - 10.00 / 17.00 uur. 
Aangevuld met werken van koeienschilder 
Ruud Spil i.v.m. zijn nieuwe boek. ▲
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