
Het voortbestaan van de stolp als ikoon van 
het Noord-Hollandse platteland werd ook in 
2011 meer en meer gegarandeerd in nieuwe 
bestemmingen met behoud van het histo-
risch karakter. Onze Boerderijenstichting 
werkt er flink aan mee met voorlichting,  
advisering en ‘monitoring’ als de belangrijkste 
activiteiten. Het nieuwe project Alle hens aan 
dak, laagrentende lening voor urgente gevallen, 
leverde 19 aanmeldingen op waarvan er vier 
worden geselecteerd. Het project wordt in 
2012 herhaald. Een beknopt overzicht van 2011:
• 45 Adviezen, waarvan 17 op locatie (v/a 1991: 

544 op locatie) 
• 4 Nieuwsbrieven, oplage totaal 7.900 ex.  

(v/a 1988: 67)
• 9 Lezingen (v/a 2000: 151) 
• 2 Stolp-Awards (v/a 1991: 27) 
• Aantal ledendonateurs per 1 december: 1.516.

Polderfeesten 2012
In het nieuwe jaar krijgt de stolp aandacht in 
de vorm van geactualiseerde publicaties zoals  
De dans der daklichten en Vierkant achter de 

stolp. Voorlichting voor stolpbewoners en  
gemeentelijke overheden over hoe je optimale 
woon- en werkcondities kunt verweven met 
historische bouwkundige elementen. Belang-
rijk nu vanwege vrijere regelgeving en daar-
mee op de loer liggend verlies van identiteit 
en  karakter. In 2012 bestaat de Beemster 400 
jaar, te bekronen met tal van activiteiten en 
onze najaarsexcursie naar herenboerderijen. 
Ook polder De Wogmeer viert 400 jaar. 

Dit nummer
Terugblik op de najaarsexcursie en de uitreiking 
van de Stolp-Award. De Binnenkijker in een  
17e eeuwse maar springlevende stolp op Texel. 
Een verhaal over een kerk uit 1548 met een 
stolpconstructie. Twee raadsels in de rubriek 
Kiek, het thema Hooi in de rubriek 
Boer&Jongens en Stolpen in het Nieuws.  
Voor actueel nieuws: zie onze website.  
Reacties en/of suggesties voor de inhoud in 
volgende Nieuwsbrieven? Laat het weten.  
Intussen: een met stolpen omringd mooi 
nieuw jaar gewenst!   

	 inhoud
▲	 Pracht excursie

▲	 Kiek 19 & 20 

▲	 Stolp-Award uitgereikt

▲	 Stierenschuur

▲	 Stolpenbouw in kerk

▲	 Binnenkijker

▲	 Boer & Jongens

▲	 Stolpen in het nieuws 

Boerderijenstichting	noord-holland

nieuwsbrief nr. 67, december 2011 Boerderijen Beeldbank: www.boerderijenstichting.nl

Vrienden van de stolp

zONDER STOLpEN zOu NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET mEER zIJN

▲

Fo
to

's
:	m

ar
t	

g
ro

en
tj

es

Texelse Wilma Eelman ontvangt de Stolp-Award.

Beet. Tegeltableau in Martha Hoeve, Westwoud.

Naomie, telg van de Leeuw Hoeve in Westwoud, ziet reikhalzend uit naar de deelnemers van de najaarsexcursie.

dat	was	stolp	2011
De stolp blijkt ook in het voorbije jaar een sterk merk. Zeker nu het agrarisch bedrijf 
uitgroeit tot megaproporties is de periode van de stolp als agrarisch bedrijfsgebouw 
definitief voorbij. 



www.phverheul.nl
Anna Paulowna | Schagen | Wieringerwerf

Uw stolp 
(ver)kopen 
of verzekeren? 
Bij ons krijgt u 
het beste 
advies!

T: 0223 521750

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

WWW.ATTACK.NL     •     VCA-GECERTIFICEERD     •     WWW.ATTACK.NL
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Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

www.weijntjes.nl

Amsterdam Z.O.
Amsterdam
Utrecht
Bussum
‘s-Hertogenbosch
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Akerbouw b.v.     Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest     T: 0251-315817     www.akerbouw.nl

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 
renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.

Heeft u bouwplannen?Heeft u bouwplannen?
Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 

renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.
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De eerste twee stolpen zijn op loopafstand 
van dorpshuis ‘De Schalm’, dus tweemaal in 
ganzenpas op pad door het lint van West-
woud naar Wilhelmina- en Leeuw Hoeve. Joop 
van Diepen is gids bij de eerste stolp, waar  
familie Van Dijk de stolpisten trakteert op een 
royale ontvangst. Stolp en onthaal zijn zo’n 
feest, dat iedereen slechts met moeite afscheid 
kan nemen van symmetrische voorgevel met 
staatsiedeur en interieur met smuiger. Koningin 
Wilhelmina mocht destijds om traditionele 
reden niet door de staatsiedeur naar binnen, 
maar door de zijdeur.”Bokke mai’’ (‘’Bukken, 
majesteit’’), was het Westfriese advies. 

In de Leeuw Hoeve een al even hartelijke  
ontvangst en is architect Bert van Langen  
deskundige gids door de fraai gelegen stolp, 
die geheel aan de woonwensen van de familie 
Leeuw was aangepast. Een geslaagde herbe-
stemming waarbij de nieuwe indeling goed-
deels binnen de traditionele kaders blijft.  
De oude Leeuwen tonen zich tevreden met 
het resultaat. De jonge Leeuwen voelen zich 
desgevraagd op hun gemak in hun comforta-
bele woonplek. Naomie, de jongste dochter, 
inviteert iedereen voor uitstapjes naar kelder 
of zolder onder persoonlijke begeleiding. 

Via Martha naar Kampen
Na de lunch reist het gezelschap per as oost-
waarts voor een bezoek aan de stolpen van 
het middagprogramma. De martha Hoeve ligt 
als een zonbeschenen Westfriese piramide op 
het erf. Familie Van der Ham-Tartwijk woont 
hier onder nog duidelijk zichtbare verbouwings-
handelingen, maar op de plek van de oor-
spronkelijke dars en de stal is al een moderne 
woonruimte gerealiseerd. Daar zijn de details 
van een rijk boerenverleden zichtbaar gehouden. 
Architect Ko Graas is de deskundige gids. De 
andere helft van de stolp geeft een onverhulde 
inkijk in de perikelen van een renovatie. Juist 
in dit gedeelte is een nog intacte pronkkamer 
teruggevonden. Een en ander leidt tot  
algemene opwinding.

In de Hoeve van Kampen wonen twee generaties 
familie Van Kampen in drie wooneenheden. 
Een meervoudig en excellent voorbeeld van 
vierkantdeling. Op tafel is de vernieuwbouw 
inzichtelijk gemaakt met tekeningen en foto’s. 
Binnen de woonfuncties is getracht het karakter 

PraCht	eXCursie	in	WestWoud

van de stolp te bewaren, buitenom zijn geen 
concessies gedaan. Daar pronken prominent 
rouw- en trouwdeur naast imposante dars-
deuren en een eigenhandig teruggeplaatst 

ijzeren hek. Indrukwekkend. ‘’Nu stolp en  
rijksmonument hiernaast (Streekweg 62) van 
de sloop redden’’, roept Wim van Kampen ons 
op. Dat gaan de stolpisten doen.

‘De huisjes en de boerderijen van Westwoud waren al zichtbaar aan de horizon, toen er plotseling een doffe bonk tegen de onder-
kant van de auto klonk’. Met deze zin uit het boek ‘Nacht over Westwoud’ van Wanda Reisel begon zaterdag 5 november de excursie 
langs vier stolpboerderijen in Westwoud en Hoogkarspel. Uitstekend weer en de stemming net als de bezochte stolpen fenomenaal.
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Nou vooruit dan…, maar de volgende is weer een stolp!

Huisduinen / Den Helder

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

T P A
H G

ar c h i t e c t e n

tr igal lez

peeters

van apeldoorn

hangelbroek

gouwetor

architecten

bna

p o s t b u s  2 1 9 0

1 6 2 0  e d  h o o r n

t  0 2 2 9 - 2 1 2 9 1 9

f  0 2 2 9 - 2 1 7 9 6 1

e info@tpahga.nl

www@tpahga .n l Alkmaar    Den Helder    Schagen

rieten dak?
scherpe premie,  
toch goed verzekerd!
kijk op de-jong.nl

0223 68 87 88
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Vastberaden rijdt een ‘ijzeren dame’ -de gelij-
kenis en het stijfgeblazen kapsel van mrs. 
Thatcher dringt zich meteen op- met een buiten-
modeltrekkertje geladen met melkbussen 
door een imposante poort. Je zou zeggen zo’n 
kiek met zo’n poort daar stromen onze kiek-
fanaten in rijen op af. maar nee, slechts één 
reactie leverde deze Kiek op. Van iemand die 
wel heel veel weet en ons berichtte dat de  
afgebeelde stolp niet bij de poort hoort maar 
de locatie niet kon thuisbrengen. Wij hadden 
het idee dat boerin en poort des Beemsters 
zouden kunnen zijn, een herenboerin bij de 
ingang van een herenboerderij of buiten-
plaats. We zitten dus nog altijd met een raad-
selachtige Kiek en lege handen. Of komt er 
nog iemand met een gouden tip? Kiek 18 was 
die met wegwerkers met petten en een stolp 
met een puntmuts achter geboomte. Ook  
niemand die dat wist. Na zelfspeuring zijn we  
er achter gekomen dat de kiek op de Hoeverweg 
bij Egmond aan den Hoef moet zijn gemaakt.

Kiek	20
Tijdens het onthaal in het gezellige dorpshuis 
‘De Schalm’ voorafgaand aan de stolpenexcursie 
in Westwoud drukte een van de talloze aan-
wezigen mij een paar fotootjes in de hand. 
‘Voor de kiekrubriek’, zei de persoon in kwestie 
er nog wel bij, voordat hij weer in het gedrang 
verdween.
Daarom zit de redactie nu met twee kieken op 
het bureau met daarop onmiskenbaar een en 
dezelfde stolpboerderij. Dat nu weer wel.  
Eenmaal de voorzijde en eenmaal de achterkant 
van de stolp. Bekijk nauwkeurig de korte schoor-
steen op de hoek aan de achterkant, de iele en 
lange schoorsteenpijp aan de ene zijkant en aan 

de andere zijkant dat boompje met dat licht  
gebogen silhouet. Absoluut: 2 kieken, 1 stolp!

Strak ritme
In de voorgevel van de stolp met anderhalf 
vierkant (zie de korte nok) en uitbouw rechts 
prijken in een strak ritme vier identieke  
ramen met kruiskozijnen. De vitrages zijn al 
even gelijk als ritmisch aan de onderkant  
opgetrokken. De voordeur zonder veel opsmuk 
heeft boven elkaar (!) twee opmerkelijke  
zijraampjes. De wit geschilderde sierrand 
loopt langs voor- en zijgevel. Een signaal van  
properheid van boer en boerin. Het puntdak  
is rietgedekt en toont nog een paar rijen dak-
pannen boven de dakgoten voor de regenwater-
opvang. In het dak van de voorgevel een 
eenvoudige vierkante schoorsteen. De zijgevel 
laat een klein raamkozijn, een hoge (midden) 
en een lage deur (achter) en halfronde stal- 
ramen zien. Boven het dak piekt het uiteinde 
van de iele schoorsteenpijp uit en op de hoek 
van de zichtbare zijgevel die korte vierkante 
schoorsteen met sierrand, die zo goed te zien 
is op de kiek van de achterkant.

Rietdekker
Op de kiek van de achterkant van de stolp 
staat een rietdekker in overall op het dak.  
Het riet is al voor het grootste deel van het 
achterveld verwijderd en het nieuwe dakriet 
ligt al op een hoge stapel klaar voor gebruik. 
Deze kiek levert een mooie röntgenfoto op 
van de dakconstructie: verticale sparren en 
horizontale sporen om het nieuwe riet weer 
aan te bevestigen. De schoorsteen met de  
lange en iele pijp is nu goed waarneembaar, 
net als de korte schoorsteen op de rechter-
hoek (let op de sierrand). De schoorsteen links 
heeft een zogenaamde gek om te voorkomen 
dat de wind in de pijp kan blazen en de rook 
naar binnen. Opmerkelijk is hier de situering 

van de darsdeuren: middenin de achtergevel. 
Het achtererf is heerlijk rommelig, maar dat 
komt natuurlijk ook door de werkzaamheden 
van de rietdekker, die we overigens ook niet 
kennen. Rechts het boompje met de kromme 
kruin als derde herkenningspunt dat dit een 
en dezelfde stolp is.

Maar waar
Bekijken we weer de bovenste kiek dan levert 
de horizon weinig aanknopingspunten.  
Bijvoorbeeld geen kerktoren te zien, noch een 
reclamebord. Wel de stolp aan de rechterkant, 
die is onmiskenbaar Westfries met ook die 
uitbouw met houten topgevel inclusief  
bovendeur en piepklein makelaartje. maar 
waar? Verder valt op dat de stolp een voor-  
en een zijsloot heeft met daarin een pas  
aangelegde dam met duiker. Ook het pad 
naar de brug en het erf voor de sloot is recent 
aangepast, getuige de vers omgespitte klei en 
de jonge aanplant. De beide kieken zijn in 
Westwoud ons ter hand zijn gesteld, maar 
staat deze stolp dan in West-Friesland, dat is 
de prangende vraag. Wie het weet, mag het 
melden. Aan het secretariaat. 

Kiek	19
Mooie poort, mooie Kiek, maar onbekend waar.

Waar staat deze gerenoveerde stolp?
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Ruim zestig mensen, waarvan het gros van 
het eiland Texel, zijn op uitnodiging van de 
Boerderijenstichting Noord-Holland present 
om Wilma Eelma, de auteur van het boek 
‘Boerenbouwkunst op Texel. 450 Jaar boerde-
rijbouw in relatie tot agrarische geschiedenis 
en wooncultuur’ in het zonnetje te zetten. 
Want juist dat boek is een prestatie van niveau, 
waarmee de kennis van de stolpboerderij in 
het algemeen en die op Texel in het bijzonder 
op een hoger plan is gezet. Niet voor niets is 
de inhoud van het boek vergeleken met wat 
volgens boerderijliefhebbers en -kenners de 
boerderijbijbel van Noord-Holland is: de zoge-
naamde ‘Brandts Buys’. Volgens sommigen 
steekt het boek van Eelman dat van Brandts 
Buys op lokaal niveau naar de kroon.

Topkwaliteit
uitgever Geert Jan Engelmoer belichtte het 
enorme succes van het boek. Eenmaal gedrukt 
en in de boekhandel, was het boek met een 
oplage van 1.000 exemplaren binnen 28 dagen 
uitverkocht. Een ongekend resultaat. Ook de 
zorgvuldige werkwijze van Eelman met  
gegevens, teksten en bij de afbeeldingen,  
memoreerde en prees hij. ‘’Een onscherp beeld 
kwam er niet in. Daar moest je bij Wilma be-
slist niet mee aan komen’’. Haar keuze voor de 
illustraties en het verweven van de boerderij-
bouw aan boerengeschiedenis en wooncultuur 
op Texel is volgens Engelmoer ongeëvenaard. 
Hij heeft maar spijt van één ding: dat hij  
destijds niet meer exemplaren heeft laten 
drukken. Op het eiland bestaat zelfs nog 
vraag, terwijl het boek vanwege de razend-
snelle (uit)verkoop op het vasteland nauwelijks 
kon worden aangeboden. ‘’Dit zou vanwege 
de kwaliteit van het boek eigenlijk nog eens 

terdege overwogen moeten worden”, besloot 
Engelmoer zijn lofzang.

Superambassadeur
Vervolgens was het voorzitter Evert Vermeer 
een groot genoegen en een eer om de tweede 
Stolp-Award van 2011 aan Wilma Eelman te 
overhandigen. Ook hij roemde het boek om 
zijn uitzonderlijke kwaliteit en noemde 
Wilma de superambassadeur van de stolp-
boerderijen en de schapenboeten op Texel. 
“Dit helder geschreven boek van Eelman is 
een belangrijke bijdrage aan de kennis over 
en het behoud van stolpboerderijen. ‘Boeren-
bouwkunst op Texel’ is voor iedereen, ook die 
vakmatig belangstelling heeft voor boerderij-
en en boerderij(ver)bouw een buitengewoon 
inspirerend naslagwerk’’. Na deze lovende 
woorden overhandigde hij Wilma de Stolp-
Award, die bestaat uit een polystyreendruk 
met een voorstelling van een stolp en een erf 
van de Rijper grafica Joyce Ennik, in een lijst 
van Rob de Reus uit uitgeest.
Wilma Eelman was er beduusd van, zo reageer-
de zij in haar dankrede op alle loftuitingen.  
ze had nooit kunnen denken dat haar boek 
tot dit eerbetoon zou leiden. Bovendien was 
ze blij en vereerd dat zoveel Texelaars bij de 
uitreiking aanwezig waren. Dat deed haar 
merkbaar goed. En passant brak zij een lans 
voor het mogelijk maken van het verplaatsen 
van schapenboeten om ze op die manier op 
andere plekken op het eiland te behouden. 
Volgens Eelman was dat dringend noodzake-
lijk omdat deze karakteristieke eilander boeren-
bouwkunst in de verdrukking, zo niet in het 
verdomhoekje staan. Toen daarna wethouder 
Frans Visman Eelman met haar ‘dik verdiende’ 
boerderijenprijs feliciteerde, kon hij aan alle 

twijfel en zorg een eind maken en zegde 
prompt toe verplaatsing van schapenboeten 
op Texel mogelijk te maken. Die verklaring  
leverde een daverend applaus op. Dat is boter 
bij de vis was een reactie uit het publiek. Of 
zoals iemand anders het rijmend verwoordde: 
‘’Het gaat alleen dan met Texel goed, als men 
in stolpen èn in schapenboeten doet’’. Daarna 
kreeg Wilma nog felicitaties en bloemen van 
marijke palm namens de Historische Vereniging 
Texel, die diep onder de indruk was van het 
feit dat zij tijdens het maken van het boek  
‘gewoon’ tijd bleef houden voor het verenigings-
blad en andere zaken. petje af en een diepe 
buiging.
Hierna werd Eelman bestormd door de aan-
wezigen die haar allemaal persoonlijk wilden 
feliciteren met haar Stolp-Award. Een hartver-
warmend Texels onderonsje.

Herdruk?
De vraag voor een nieuwe, beperkte oplage, 
voor een herdruk, bleef die middag door het 
Cultuurhistorisch museum Texel zoemen.  
uitgever, Boerderijenstichting, de Texelse 
boekhandel, de gemeente en ook de auteur 
willen zich van harte achter een initiatief 
scharen voor een tweede druk. Van belang is 
een peiling naar belangstelling. Dat kan op 
verschillende manieren. Via de uitgever  
(engelmoer1063@gmail.com), de auteur  
(rozenburgvof@hetnet.nl), de boerderij-
enstichting (stolpen@xs4all.nl), de boekhandel 
op Texel of de gemeente. De kosten zullen  
tussen de 45 en 50 euro bedragen. meldt u 
zich dan snel aan als u het naslagwerk over de 
stolpboerderijen op Texel alsnog wilt bemach-
tigen. Warm aanbevolen, ook als u het idee op 
een andere manier wilt/kunt ondersteunen!

stolp-award	naar	superambassadeur	wilma	eelman
De Waal, maandag 14 november. In het Cultuurhistorisch Museum Texel in het gelijknamige Texelse dorp, is het rond een uur of twee 
in de middag een drukte van belang. En dat terwijl het museum officieel in de winterstand staat en dus voor bezoek niet is geopend. 
Wat is hier aan de hand?
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Aquarel van Blok van der Velden: de stolp en skapeboet van Dijt (De Waddel), zie pag.10. 
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In de vorige Nieuwsbrief was een artikel  
gewijd aan een stierenschuur in Nieuwe  
Niedorp. Een mysterie vonden we het. peter 
Koopman (‘met interesse las ik het artikel’) 
liet ons een reactie weten die hier, ingekort en 
bewerkt, wordt weergegeven. Hij schetst een 
beeld vol van familieverbintenissen, buren en 
kleine nerinkjes… maar stieren? Het mysterie 
blijft.

‘’De boet staat aan de Oudeweg te Nieuwe  
Niedorp, de bijbehorende stolp heeft uitzicht 
op de Langereis. Op de hoek ernaast woonde 
piet Warnaar, hij had een café annex boerderij. 
Schuin tegenover woonde Sieme modder, 
transportondernemer; eerst met een vracht-
scheepje en later vrachtauto. zijn vrouw had 
een kleine kruidenierswinkel. Vlakbij nog de 
boerderij van de familie Koopman. In de stolp 
van de boet (de ‘stierenschuur’) woonde Siemen 
Bakker met zijn echtgenote Nelie Gootjes.

Siemen kwam uit Heerhugowaard en trok in 
bij de Gootjes, zijn schoonfamilie. zover bekend 
had Gootjes vanaf 1955 geen stieren, in de 
boet waren koeien gestald. Of er daar voor-
heen stieren stonden is mij niet bekend. Siemen 
en Nelie bewoonden de rechterkant van de 
boerderij en schoonmoeder de linkerkant. De 
relatie tussen Siemen en zijn schoonmoeder 
was niet al te best. Als zij hulp nodig had zette 
zij een krant voor het raam, een teken dat 
buurvrouw Koopman even langs moest komen. 
Schoonmoeder verhuisde eind jaren zestig 
naar een bejaardenhuis waar ze vier dagen na 
aankomst overleed. Siemen had een klein 
maar proper veehoudersbedrijf met een paar 
koeien en ook enkele hectaren bouwland voor 
kool en aardappelen. zijn veehoudersbestaan 
was niet erg gelukkig want vooral de laatste 
jaren ging er regelmatig een koe dood. Na de 
verkaveling in de jaren zeventig stopte hij met 
zijn bedrijf, deed daarna klusjes voor de buren 
en overleed evenals zijn vrouw in de jaren  
negentig van de vorige eeuw.’’  

stierenschuur

De hoek Oudeweg-Langereis, Nieuwe Niedorp.

Texel: 379 stolpen en skapeboeten en meer schapen dan inwoners.

Typisch Texelse boog op dorsdeuren. Zo doen ze dat op Texel.
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TRAPPEN, DEUREN, RAMEN 

EN KOZIJNEN, LIJSTWERK, 

HOUTCONSTRUCTIES,

BETIMMERINGEN EN 

RESTAURATIEWERK

Noorder IJ- en Zeeweg 8

1505 HG Zaandam

T 075-6177984, F 075-6162819

info@timmerfabriekvisser.nl

www.timmerfabriekvisser.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

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk
Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

Midwoud
Midwouder dorpsstraat 5

“Mogelijkheid om dubbel te  
bewonen”. Zeer fraaie, centraal 

in het dorp gelegen, Noord-
Hollandse stolpboerderij met 

paardenschuurtje en prima 
kapschuur op 5.820 m² eigen 

grond. Het woondeel van de 
boerderij is in 2010 en 2011 

grotendeels verbouwd.
VraaGpriJs € 640.000,-

Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, fax: 0229 - 581108

info@rietdekkersbedrijfsijm.nl,  www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Sinds 1924 een begrip in de regioSinds 1924 een begrip in de regio

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.

De grootste vriend
van de stolp

Controleert uw stolp 
gratis op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  

uwstolp.nl

Het product uw stolp en de website uwstolp.nl zijn initiatieven van Wederkerige 1820, dé West-Friese verzekeraar van brandschade en meer.

Het verzekeren van een stolp is een 
ambacht dat wij tot in de nok beheersen. 
Meer informatie? Bezoek uwstolp.nl

Ambachtelijk gebouwd, 
met liefde bewoond...

Ambachtelijk verzekerd.
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Eerst iets over de historie van deze dorpskerk. 
Gebouwd in 1548 was het van oorsprong een 
katholiek godshuis, gewijd aan Sint petrus. 
met de reformatie ging de kerk over naar de 
Hervormden. De toren is zoals gebruikelijk in 
en na de Napoleontische tijd, eigendom van 
de gemeente (medemblik).
Het uurwerk is uit dezelfde tijd. De luidklok is 
blijkbaar een tweedehandsje want deze is  
gegoten in 1525, dus 23 jaar ouder dan de kerk. 
Cornelis pronk, de reislustige en kunstzinnige 
topograaf, tekende de kerk met omgeving in 
1729. In 1842 werden herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd; ook in 1875 en 1880-1881 (aanbouw 
consistorie) volgden bouwkundige ingrepen. 
Een nieuw orgel, van de Friese orgelbouwers 
Van Dam, werd in 1908 geplaatst. Een om-
vangrijke, gefaseerde restauratie van de kerk 
werd in 2003 afgerond. 

De toren met een ‘vierkant’
De toren dateert, gezien een inscriptie op de 
tuimelbalk, uit het eind van de 18e eeuw; werd 
in de 19e eeuw vernieuwd en in 1987 gerestau-
reerd. Het bezit een voor kerkbouw eigenaardige 
bouwwijze, de constructie van een dekbalken-
gebint zoals dat in onze stolpen wordt toege-
past. Aan te nemen valt dat de constructie is 
aangebracht in de ‘bloeitijd’ van de stolpen-
bouw, -de tweede helft van de 19e eeuw- en 
de plaatselijke timmerlieden wel raad wisten 
met deze boerenbouwvorm.

De vierkantstijlen stonden op gemetselde 
poeren. Deze zijn tijdens de laatste restauratie 
vervangen door betonnen exemplaren, die 
door middel van een betonnen funderings-
plaat met elkaar gekoppeld zijn. Het was de 
bedoeling om het gehele vierkant te vervan-
gen door een soort klokkenstoel die vanaf de 
bestaande poeren schuin/ taps omhoog zou 
lopen en de toren en de klok zou dragen. 

Constructie
Waarschijnlijk is hier vanuit bezuinigingen 
van af geweken en is -gelukkig- de bestaande 
constructie gerepareerd. Het ‘vierkant’ loopt 
door tot het schuine kerkdak; daarbovenop is 
een smallere, rechthoekige bovenconstructie 
geplaatst waar de houten toren omheen  
gebouwd is en waar de klok in hangt. Over de 
vierkantliggers zijn getoogde ribben aange-
bracht met de bedoeling om een plafond aan 
te brengen zoals in de kerkruimte. Duidelijk 

stolpenbouw	in	kerk

zichtbaar zijn de ‘aangietstukken’ te zien en 
ook zijn er her en der verrotte delen vervangen 
door nieuwe onderdelen of stukken ingezet.
Deze aangietstukken zijn aangetaste construc-
tieve delen die niet of moeilijk in hout te ver-
vangen zijn. Hiervoor wordt ter plaatse van 
het te vervangen onderdeel eerst de zaak 
goed gestut en uitgericht, daarna word het 
aangetaste materiaal verwijderd, een bekisting 
getimmerd en in de kopse einden zogeheten ▲
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koolstof-wapeningstaven ingeboord, waarna 
de bekisting volgegoten wordt met een kunst-
stofmortel. Bij restauratieprojecten is er niet 
zelden een acuut geldgebrek, dat zal hier de 
redding zijn geweest van een voor een stolp 
standaard, maar voor een kerk bijzondere 
constructie.

*Artikel op basis van het relaas van Joop  
J. Koning uit Wognum.

Iets ten noorden van Wognum en te zien vanaf de A7 (130 km!) staat het markante witte kerkje van Benningbroek. Het bijzondere 
aan deze kerk is de gebruikte draagconstructie voor de ondersteuning van de toren: de vierkantsconstructie van een stolp.
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De dichte mist trekt langzaam op. Het zicht 
wordt allengs beter. De bochtige dijk eist alle 
stuurmanskunst. Een haakse weg naar links. 
Tuunwallen rechts. Het eiland Texel geeft 
steeds meer contouren bloot. Achter een 
groepje grijze bomen rijst de grauwe grond 
omhoog als een helling van de Himalaya. Een 
heldere lichtval onthult de bult van de Hoge 
Berg. Stille schaduwen worden een stolpboer-
derij met schuren. Een bord in de berm vermeldt: 
schapenkaas. Het is ‘De Waddel’, een Texelse 
stolp die er wezen mag.

Internationaal
Binnen wachten piet Bakker en zijn vrouw  
Anna (zoetelief) met een warm bakkie koffie, 
die rond de warme tegelkachel in de woonkamer 
wordt geserveerd. Deze bijzondere warmte-
bron van tegels en boerengeeltjes is zowel  
efficiënt als aangenaam behaaglijk. piet zit 
meteen op zijn praatstoel en beweert dat  
hun stolp rondom vrij in de ruimte staat en 
bovendien onbetwist het mooiste uitzicht op 
Texel heeft. Als de mist later is opgetrokken is 
daarvan geen woord overdreven. Wat een  
panorama! piet vertelt gewoon verder. Dat 
zijn familie uit Den Hoorn komt en dat hij is 
geboren in de familiestolp waarin nu hotel 
‘Opdiek’ is gehuisvest. Een florerende herbe-
stemming, voor zover hij weet. maar uiteinde-
lijk komen de Bakkers van Blokker. 
Schapenfokkerij is de kern van ‘De Waddel’ en 

piet en zoon Jan-Willem doen internationale 
zaken in grote, royale schapen. Rammen,  
maar vooral ooien. Om en nabij 650 stuks  
wolvee. ze exporteren naar landen als uruguay, 
Tsjechië en Brazilië. Het belang van een ge-
zond en sterk schapenras komt ter sprake en 
de importantie van ruime ademhalingswegen 
en daarmee van een langer model schapenkop. 
En passant wordt een boek over de schapen-
teelt op Texel van de plank gehaald. De au-
teur? Juist, piet Bakker, een autoriteit in de 
schapenfokkerij, al zal hij dat zelf niet zeggen. 
‘De Waddel’ is verzekerd van een agrarische 
toekomst, want Jan-Willem zet het bedrijf 
voort, waar ook schapenkaas wordt gemaakt 
en verkocht. Het bord in de berm is dus juist.

Oude boerenplaats
De stolpboerderij stamt uit het begin van de 
17de eeuw en is in 1625 met een enkel vierkant 
gebouwd. Honderd jaar later komt er een 
tweede vierkant bij. Schapenteelt is vanaf het 
begin aan de orde, omdat er volgens oude  
documenten ‘(…) veel lichte landen in Texel 
sijn, oock sommige hooch ende ongevallich, 
daer men om d’ongelegentheyts wille geen 
koebeesten can houden (…)’. In 1781 worden er 
op ‘De Waddel’ 120 en in 1859 wel 261 stuks 
wolvee geteld. De stolp is al eeuwen in han-
den van de familie Dijt, pas sinds 1900 wordt 
er aan derden verpacht. Vanaf 1964 staat de 
stolp leeg tot de familie Bakker er in 1994 hun 

schapenfokkerij vestigen. De verwaarloosde 
boerderij wordt vanaf dat moment met  
steun van Natuurmonumenten in stappen 
opgeknapt tot de verzorgde staat waarin  
‘De Waddel’ nu verkeert. Een plaatje van een 
oude boerenplaats. De schapen verhuisden 
naar een nieuwe schuur op het erf, waardoor 
er op de plek van de stal plek vrijkwam voor 
de nieuwe kaasmakerij annex-winkel. De 
melkopslag werd uiteindelijk ondergebracht 
in het gerestaureerde bakhuisje (zie foto van 
de achterzijde).

Rijk gevulde kelder
piet en Anna loodsen ons langs de mooie 
plekjes in de stolpboerderij, waarvan het  
interieur nog behoorlijk gaaf en intact is. In 
keuken en woonkamer is de tegelkachel  
immer warm en dominant aanwezig. Oude 
en naar oud model nieuw gemaakte wand- 
tegels zijn fraaie maar bescheiden aanwezige 
details. Een originele bedstee, de groene  
zoldering met de vele balken en de ramen 
met het weidse uitzicht tot de einder geven 
een ongekend cachet aan deze genoeglijke 
ruimte. Onder de opkamer, die in gebruik is 
als kantoor en logeerplek, bevindt zich een 
kelder van formaat. De toegang is achter een 
schuine, lage houten deur met warfel en  
sluithaak. Bukken dus. In de kelder een  
vorstelijke voorraad flessen, potten, pannen, 
kistjes en kisten met de heerlijkste producten. 
Fruit, noten, jam, sap, ingemaakte groenten: 
het is hier voor gastronomen een waar Luilek-
kerland en voor koks een ingrediëntenpaleis. 
zelfs de groene plavuizen lijken zo van  
marsepein. De opkamer draagt nog sporen 
van de 17e-eeuwse oorsprong. De maatvoering, 
kleine onderdelen van wagenschot en oor-
spronkelijke kleuren in oker en meekrap.  
Het enkele raam kijkt uit op de Kooi van Dijt, 
waarvan piet de dienstdoende kooiker is. Dat 
verklaart de vele afbeeldingen van eenden op 
wandborden en prenten. Ook het muurtje als 
scheiding tussen het vierkant en de rijing 
(dars) is oorspronkelijk. Op de oude dars zijn 
de huidige slaapkamers gerealiseerd. Ten slotte 
zijn de kaaswinkel en de naastgelegen  
kaasmakerij een geurig paradijs voor de fijn-
proever. In het glimmend roestvrij staal van 
de kaaskuipen spiegelen zich de meest  
smakelijke kaasjes. Er is maar één slotsom 
voor deze Texelse stolp en zijn bewoners:  
vurrukkulluk!

B I N N E N k i j k e r
In de Binnenkijker kijken we binnen in de stolp. Nog meer dan de exterieurs van de stolpen zijn de interieurs zeer verschillend.  
In deze aflevering een stolpboerderij op Texel in de gelijknamige (oude) polder ‘De Waddel’.
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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

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

Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl

In deze gewaardeerde rubriek grasduinen 
we verder in het rijk gevulde fotoarchief 
van de bekende Noord-Holland fotograaf 
Wijndel Jongens, die vorig jaar overleed. 
Hij legde het boerenleven vast in vele  
kenmerkende aspecten. Het thema hooi, 
gekozen voor 2011, besluiten we met voer 
voor volgend jaar: kuilgras.

Opslag voor kuilgras in ronde silo’s van  
betonelementen raakte vooral direct na WO II 
algemeen in gebruik (hier aan de Broeker-
meerdijk bij ’t Schouw in Waterland). meestal 
werden dat soort kuilen afgedekt met  
plaggen. Soms werden ze verhoogd met  
houten schotten en afgedekt met speciale 
taps toelopende en elkaar overlappende  
metalen platen. Een ijzeren puntmuts tegen 
inregenen. zo ontstonden er jurt-achtige  
‘bijgebouwen’ op het boerenerf. met het  
marshallhulp-programma zijn deze betonsilo’s 
ontwikkeld en op ruime schaal toegepast. 
Vanaf de jaren 1970 maakten deze silo’s plaats 
voor de langgerekte en rechthoekige rijkuil, 
waarvoor het gras werd aangevoerd met  
mechanisch aangedreven opraapwagens.  
Opraapwagens, die het gras bovendien zelf  
in de rijkuil konden lossen. Daarna werd  
het aangevoerde gras samengedrukt door  
er overheen te rijden met een al of niet  
verzwaarde tractor. 
Het gras werd tenslotte secuur afgedekt met 

zwart of wit landbouwplastic. meestal zorg-
den afgedankte autobanden en soms hele au-
towielen ervoor dat de wind geen vat op het 

dak van plastic kreeg. Want lucht bij kuilgras 
is funest. Dan bestond het gevaar dat de kuil 
zou verzuren.

12 13

stolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwink

	 Naam:

 Adres:

 postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (alle	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

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

levertijd	garanderen.
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Uitknippen	en	in	een	gefrankeerde	envelop	opsturen	naar:

Secretariaat	Boerderijenstichting	Noord-Holland,	Schapenlaan	20,	1862	PW	Bergen.

Per	e-mail:	stolpen@xs4all.nl

Boer&jongens
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Boerenhekken
De actie voor het (terug-)plaatsen van houten 
boerenhekken naar Noord-Hollands model is 
een doorslaand succes; er zijn er inmiddels 
honderden geplaatst. De actie wordt onder-
steund met het boek en de acht prachtkaarten. 
Nog te bestellen met de bon hiernaast. 

I W E M A  BOUW
Ook voor een stolpbeleving binnen

06 - 108 26 456

▲



 Met gevoel voor de stolp! 

Architekten: Bert van Langen en Ko Graas 

nieuwbouw 
 

verbouw 
 

restauratie 

Middenbeemster, telefoon 0299 681407, website www.abcdj.nl 

Architektenburo Cornelis de Jong bna. 

Ook adverteren?
Bel of e-mail naar

0229 27 27 00 - carla@ipsis.nl

HEM, HEMMERBUURT 243
De historische stolpboerderij, de Elba hoeve, is gebouwd omstreeks 1680. Een oorspronkelijk geïsoleerd liggende boerderij op een terp. 
Aan vier zijden door water omgeven en bereikbaar via een brug. De fraai aangelegde tuin van ruim 3000 m² omvat diverse terrassen en 
fraaie boom- en struikpartijen. Aan de zuidzijde gaat de tuin via een dam over in een bijbehorend weiland van 1 ha. dat eveneens door 
sloten begrensd wordt en bijdraagt aan de grote privacy. In de tuin staat een in oude stijl opgetrokken tuinhuis/schuur. 

Het pand, gemeentelijk monument, is een van de weinige boerderijen in Noord-Holland met eikenhouten vierkant en gebinten. De boer-
derij is volledig aangepast aan de wooneisen van vandaag. De restauraties, hebben verantwoord plaats gevonden, waarbij authenticiteit 
en modern comfort optimaal gecombineerd worden. Opvallend detail is de smuiger.

Vraagprijs: € 1.125.000,-

Steneker & Van Westen Vastgoed B.V.
Streekweg 204 
1616 AN HOOGKARSPEL
tel 0228 56 46 00 fax 0228 56 21 11

info@stenekervanwestenvastgoed.nl
zie ons woningaanbod op www.vbo.nl of 

www.stenekervanwestenvastgoed.nl
ingeschreven in SCVM makelaarsregister 
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Bouwplaat stolp
De Westfriese stolp van familie de Boer in 
Oosterblokker stond model voor de bouw-
plaat die de Schagense fotograaf en stolpen-
kenner Ed Barendregt heeft ontworpen 
(peArd Cardboardmodels).
Ramen, goten, deuren en de ronde schoor-
steen, alles in het klein en in de juiste verhou-
dingen. De bouwplaat is bij het Westfries 
Genootschap te bestellen. Kijk op de webwinkel 
in www.westfriesgenootschap.nl

Nuttig webwerk
Het internet wemelt van nuttige sites voor de 
boerderijbewoner/-liefhebber. Op ‘Boerderijen-
stichting’ en/of ‘boerderijen’ rollen de sites 
vanzelf open. 
Specifieke sites:
www.boerderijenstichting.nl (onze eigen site 
met actueel nieuws en de Boerderijen Beeld-
bank met ruim 5.400 stolpen in tekst en beeld)
www.agrarischerfgoed.nl (de koepel van alle 
boerderijenstichtingen, met Links)
www.cultureelerfgoed.nl (Rijksdienst 
archeologie, monumenten, historisch boerderij-
onderzoek)
www.cultuurcompagnie.nl (nieuwe naam 
van Kunst en Cultuur Noord-Holland met 
nuttige Links)
www.westfriesgenootschap.nl (alles over de 
historie van stolpenrijk West-Friesland) 
www.landschapnoordholland.nl (o.a. de regeling 
kleine landschapselementen, houten hekken)
www.restauratiefonds.nl (laagrentende leningen 
o.a. voor niet-monumenten- stolpen)
www.monumentenwachtnoordholland.nl 
(inspectie en voorlichting o.a. betr. boerderijen)
www.boerderijenlandschap.nl (projecten betr. 
aankoop van boerderij en omgeving).
Nuttig voorts de sites van gemeenten waar stol-
penbeleid en welstandsnota’s zijn in te zien. ▲

Willem Messchaert is een der inleiders op het symposium van ‘Landelijk Schoon’, 5 oktober 2011 in Zuidermeer.  
Pleitbezorging voor de belangrijke rol van de stolp in dorpen en landschap van West-Friesland. 

In Schoorldam een spectaculair transport van vierkantsconstructie (hoog 7 meter) waarna de restauratie van een 
historische stolpschuur een aanvang neemt. Verdere info en beeld zie: petervlam.com

De Boerderijenstichting voert actie tot behoud van de stolp Streekweg 62, Hoogkarspel, een rijksmonument. 
Het tracé Westfrisiaweg kruist de Streekweg en is dwars door de stolp getekend. Veel aandacht in de media. 

Aartswoud. In deze stolp komt het Rundveemuseum.
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Het bestuur van de Boerderijenstichting Noord-
Holland ‘Vrienden van de stolp’:

Evert Vermeer (voorzitter)
Larixplantsoen 15, 1702 XG Heerhugowaard

mart Groentjes (secretaris)
Schapenlaan 20, 1862 pW Bergen

Evert Barendrecht (penningmeester)
Jan Greshoffstraat 20, 1822 JC Alkmaar

Willem messchaert (perscontacten, vierkant-
deling) Nieuwe Streek 8, 1767 CB Kolhorn
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Joop van Diepen, Oosterblokker
Sander Douma, Schermerhorn
maarten Koning, De Goorn
Ana van der mark, Alkmaar
Wim Schermerhorn, Grootschermer
Anneke zandt, Twisk

Advisering
Het is voor leden mogelijk adviezen m.b.t.  
constructief-technische cq esthetische aspecten  
en onderwerpen over boerenerven ‘op locatie’  
te verstrekken.  
Voor een dergelijk advies wordt een bijdrage van  
€ 90,- (all-in) in rekening gebracht.

Verzoeken om advies te richten aan de secretaris  
van de adviseringscommissie:  
ing. Pieter J. Prett, Kanaaldijk 142, 1831 BA Koedijk. 
Telefonisch dagelijks bereikbaar van  
10 - 16 uur: 072 - 562 47 05.
Voor boerenerven: secretariaat.

Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   € 15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door!

zONDER STOLpEN zOu NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET mEER zIJN

16
stolpen	in	het	nieuws

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

Volop kerstsfeer in een stolp te Zuidermeer.
museumboerderij De Anloup toont 140 
kerststalletjes, afkomstig uit vele landen.  
Elk stalletje vertelt zijn eigen kerstverhaal. 

Het is het werk van de enige fotorealistische 
bouwplatenmaker in Nederland. Hij maakte
een mini van een 19e-eeuwse stolp in Ooster-
blokker, Schagenaar Ed Barendregt. Opdracht-
gever was het Westfries Genootschap.

Wandel van Opmeer naar Hoogwoud, stop bij 
de stolp Lage Hoek 1, kijk goed in de rondte en 
maak er een wedstrijdje van: wie ziet de meeste 
kerktorens. En de meeste poldermolens!

Ook stolpen ontkomen er niet aan: lang- 
durig een bord ‘te koop’ in de tuin. zoals in  
Oudendijk. Daar staat bijna tien procent van 
de huizen te koop. Van een van de stolpen in 
dit dorp is de vraagprijs in vier jaar tijd een 
ton gezakt.

Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud 
gaat door! De provincie geeft de gemeente 
toestemming voor dit project. Onderdeel van 
het plan is de verbouwing van een stolp. 
Nieuw wordt een stal voor tien raskoeien.

Een spectaculair transport van een nieuw 
vierkant vanuit de timmerwerkplaats in  
Warmenhuizen naar Schoorldam. Daar wordt 
een stolp gerestaureerd, deels met oude  
materialen. zie ook pagina 15.

Geen 180 provinciale monumenten gaan naar 
de provincie, maar 120 stuks. De provincie  
slikte het voornemen in om 60 extra monu-
menten af te stoten. Stolpen blijven provinciaal 
monument. Door de aanpassing blijven vier 
koolboeten in Broek op Langedijk de zorg van 
‘Haarlem’.

Opnieuw buitendijkse restanten ontdekt van 
een boerderij bij Schellinkhout, na de vondst 
eerder van een flinke stolp. Fascinerende  
sporen van driehonderd jaar oud. Ditmaal van 
een bakstenen fundering met ooit een houten 
opbouw.

Het is nu officieel: Drechterland staat dubbele 
bewoning van stolpen toe. Dat blijkt uit een 
nieuw bestemmingsplan van de gemeente. 
Gek genoeg mogen andere grote panden niet 
worden gedeeld, zoals een pastorie.

Een nieuwe bestemming voor een oude stolp. 
In Winkel wordt een oude boerderij verbouwd 
tot naschoolse opvang van kinderen in de 
leeftijd van de basisschool. Achter op het erf 
wordt een passend kinderdagverblijf gebouwd.

Trots zijn de protestanten in Volendam op 
hun Stolphoevekerk. Een timmerman uit 
Hoorn bouwde het godshuis in 1658 in de 
vorm van een stolp. De wanden zijn opgetrok-
ken uit gepotdekselde planken. Van steen zijn 
de muren van het vergelijkbare kerkje in  
zuidschermer.

▲

▲

In deze rubriek komen curieuze stolpen in 
beeld. Een blik in de Beeldbank levert van zo’ n 
5.500 stolpen beeldmateriaal op, zie  
www.boerderijenstichting.nl. Deze stolp is 
verbouwd tot kinderopvang in een met  
zichtlijnen omringde nieuwbouwwijk van de 
Oostpolder in Bangert-zwaag.

stolpencuriosa
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