
Afra 31 tot en met Afra 132: acht generaties 
koeien op rij. Boer Ton Lansbergen in Egmond 
aan den Hoef weet het: ‘een wereldrecord’. 
Koeien worden gemiddeld 6 jaar oud, er zijn 
uitschieters tot zelfs 18 jaar. Stammoeder Afra 
31 is al bijna 16 jaar oud, geeft geen melk meer 
maar ziet er nog patent uit. Koeien en stolpen: 
een eeuwenoud verbond. De lengte van de 
stolp werd bepaald door het aantal koeien, 
gemiddeld 16, en de hoogte van de stolppira-
mide door de wintervoorraad hooi. 

Afra en Pablo 
Nadat het melkvee vanaf de jaren zestig naar 
de ligboxen verhuisde kwamen de stallen leeg. 
Pablo Picasso heeft de koeien nog zien staan 
toen hij in 1905 een weekje in Schoorldam 
schilderde. Meer oog had hij nog voor andere 
schonen van het platteland: de West-Friese 
vrouwen die hij in klederdracht afbeeldde.  
Zoals, met stolp, op ‘Les trois Hollandaises’ nog 
tot juni op de tentoonstelling van zijn vroege 
werken in het Van Goghmuseum.
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Vrienden van de stolp

In dit nummer  
Over de Stolp-award 2011 aan modelboerderij 
Betsy’s Hof in Heiloo met zijn bijzondere  
koestal (Betsy was overigens geen koe).  
Ook over een opgraving naar stolpresten in 
Heerhugowaard en de ‘stolpi’s’ van IJsland. 
Met dit nummer mee gaat het verzoek om de 
contributie 2011 te voldoen: 1 15,- (meer mag). 
Graag uw steun!

Monumentaal 
Is het aantal stolpen met een monumenten-
status al relatief klein (circa 10 %); de bezuini-
gingen zetten de bescherming verder op de 
tocht. Zo gaat de gemeente Graft-de Rijp de 
subsidieregeling afschaffen. De provincie  
hevelt de provinciale monumenten over naar 
gemeenten maar met uitzondering van de 
stolpen die provinciale aandacht houden.  
Zoals met de mogelijkheid voor laagdrempelige 
leningen, waarover in de volgende nieuws-
brief meer.
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Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

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

e-mail: p
ost@
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www.sanderdoum
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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.

ARNOLD’s
BOUWMATERIALEN

in- en verkoop 
oude bouwmaterialen

met name:

oude handvorm metselstenen
(Waal-, Vecht- en Rijnformaat), 

plavuizen, tegels, 
oude straatklinkers, etc.

Corr.adres: Grote Sloot 359, 1751 LD Schagerbrug
Tel/fax: 0224 - 21 72 11  Mobiel: 06 - 53 85 88 66

Opslag: Nijverheidsweg 14 Schagerbrug
www.arnoldsbouwmaterialen.nl
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Een ansichtkaart die afzender G. Dekker op 11 
oktober 1912 in Amsterdam op de bus deed en 
daarvoor een postzegel van 1 cent opplakte. 
Keurig net en recht in de rechterbovenhoek. 
De PTT leverde de ansichtkaart prompt een 
dag later af in Spierdijk, op 12 oktober.  
De kaart wordt (overigens zonder nader ge-
schreven bericht) bezorgd bij mejuffrouw de 
weduwe C. Duin in Wogmeer, gemeente  
Spierdijk. Tot zover de achterkant, waarvan 
nog vermeld moet worden dat de kaart er ken-
nelijk een is uit een serie, want onderaan in 
het midden staat het cijfer 2562, naast de 
noodzakelijke en eveneens gedrukte stippel-
lijnen voor het adres en de indeling van de 
kaart in twee helften. Op de schrijfhelft 
slechts met mooie, zwierige schrijfletters in 
inkt: G. Dekker. Wat waren die twee van 
elkaar? Familie? Hielden ze contact? Kregen ze 
een relatie? Kwamen daar kinderen uit voort?

Een boerenprinsesje
Het meisje voor de stolp ziet er schattig uit in 
haar spierwitte (zondagse) jurkje met lange 
mouwen en geschulpte randen, die ook de 
korte omslagen bij de schouders sieren.  
Eronder een gebreide, wellicht zwarte maillot. 
Ze draagt een soort gladde rijglaarsjes met 
een sluiting van drie, maximaal vier knopen 
opzij. Om de pols van haar linkerarm draagt 
het meisje een (bloedkoralen?)kettinkje. Om 
haar hals op het jurkje een zilveren ketting 
met hanger. Onder haar witte muts kijkt ze 
met kinderlijke ernst recht in de camera.  
De muts met aan beide zijden sierlijke linten 
maakt het portret prinsesachtig, het gehele 

tafereel getuigt van boerensjiek. In de bolle 
muts steken aan weerszijden van haar voor-
hoofd twee pennen. Is daaronder nog een 
voornaam ijzer zichtbaar?

Sobere stolp
Het meisje zit op haar stoeltje als het prinsesje 
van Spierdijk. Ze poseert op het erf van een 
sobere stolp met een dubbele windsingel van 
(vermoedelijk) iepen. Het is laat voorjaar of 
vroeg zomer, want er staan geen bloemen 
(meer) in bloei en het gras is al dik en lang.  
De bomen zitten ruim in het blad. De stolp 
met een rieten puntdak gaat goeddeels schuil 
achter de bomen. Toch zijn de onderste drie 
rijen dakpannen boven de dakgoot goed te 
zien. De belangrijke drinkwatervoorziening 
van destijds. Verder telt de voorgevel  
minstens drie ramen met een indeling van 
zes ruiten. Achter de zesruiter steeds een wit 
rolgordijn met kwastjes. Aan de linkerkant 
een (stal?)deur met bovenlicht. De detaillering 
valt helaas weg achter de stam van een van de 
bomen op het boerenerf. Links is er -op het 
randje van de kiek- nog net een afhuiving te 
zien en ten slotte valt de ronde snoeivorm op 
van de drie bomen bij de eerder genoemde 
deur en die ene voor de muur tussen twee 
zesruiters. Een opmerkelijke kiek (beschikbaar 
gesteld door stolpenliefhebber Zonjee uit  
uitgeest) die niets dan vragen oproept.  
Daarvoor roept de redactie als vanouds uw 
hulp in. Staat die sobere stolp in de Wogmeer 
bij Spierdijk? Wie is dat meisje? Wie kent ge-
adresseerde, wie de afzender? Vragen, vragen, 
vragen. Oplossingen naar het secretariaat. 

Kiek 17: Boerenmeisje en stolp, wie en waar?

De foto van het winterbeeld met stolpen in 
een wit, plat polderland, gezien vanaf een dijk. 
Niet alleen is deze Kiek, afkomstig uit de  
collectie Ringers, een beetje krasserig en niet 
al te duidelijk, hij was nog gespiegeld ook.  
Dat zou de oorzaak kunnen zijn dat er maar 
één reactie is binnengekomen. Maar wel van 
drie dames tegelijk: Mary Beek, Cathrien Bleken- 
daal en Coby Roersma, allen uit Petten. Zij 
deden onderzoek. en kwamen al puzzelend 
tot de conclusie dat de foto gemaakt is in de 
Hazepolder bij het huidige dienstgebouw van 
het Hoogheemraadschap en het nu verdwenen 
gebouwtje van ‘De Dijk te Kijk’. De situatie is 
overigens drastisch veranderd en dat is niet 
verwonderlijk want bebouwing, dus ook  
boerderijen vormen met Petten een treurig  
verbond vanwege de grillen van de zee, de  
vele verbeteringen aan de dijk en de ingrepen 
tijdens de tweede wereldoorlog. De historische 
foto hebben we opnieuw afgedrukt, nu  
omgedraaid in zijn juiste stand. De rechter 
stolp op de foto is nog herkenbaar als het  
tegenwoordige pension De Waker.
 
        kiek	17
Toegegeven, deze kiek is meer een in kleder-
dracht gestoken jongste boerendochter dan 
een stolpboerderij, maar zeg nou zelf, is dit 
een kiek, of is dit een kiek. De redactie vindt 
van wel, en nog wel een kiek van grote klasse. 
Zowel de popperige peuter als de stoere stolp 
poseren dat het een lieve boerenlust is.

Amsterdam - Wogmeer
Om met de darsdeur in huis te vallen: u heeft 
gelijk. Deze kiek is feitelijk een ansichtkaart. 

kiek	16

Kiek 16 Wie-weet-waar-stolp? Nu terug gespiegeld.

▲
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Verdronkenoord 47-49
1811 BB Alkmaar 
072 520 09 63
06 222 232 53
info@ajvbouw.nl
www.ajvbouw.nl

nieuwbouw

verbouw

restauratie

renovatie

sterk in 

traditionele kapconstructies

gebinten

vierkantconstructies

Alkmaar    Den Helder    Schagen

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

0223 68 87 88
Zegt wat hij doet,

doet wat hij zegt.Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

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

Een proeve van vakmanschap. Restauratie van rijksmonument het Kooghuis voltooid!
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Wim citeert Brandt Buys die in zijn boek ‘ 
De landelijke bouwkunst in Hollands Noorder-
kwartier’ Betsy’s Hof onder andere omschrijft 
als ‘een opvallende harmonie tussen het  
schone, nuttige en ambachtelijk verantwoorde’. 
Volgens Schermerhorn is na de recent uitge-
voerde restauratie en nieuwe bestemming 
hiervan nog steeds in ruim voldoende mate 
sprake en zo zei hij: ‘Voor  mij is nog steeds 
heel goed te zien hoe het hiervoor geweest is’ 
en als oud-agrariër meende hij enig recht van 
spreken te hebben.

Hoe het ook zij, de Stolp-award is een blijk van 
waardering van de Boerderijenstichting voor 
initiatieven die in hoge mate goed zijn  
geslaagd en een voorbeeldfunctie en een in-
spiratiebron kunnen zijn voor andere  

eigenaar-bewoners, gemeenten, project- 
ontwikkelaars om de waarde van de stolp zo 
lang als mogelijk te bestendigen. Stolpen en 
Noord-Holland varen daar wel bij. En de  
mensen ook.

Landgoed met modelboerderij
Tijdens de rondleiding door de stolp was er 
veel belangstelling voor de deskundige uitleg 
en voor de verhalen over de details uit de rijke 
geschiedenis van Betsy’s Hof. Hoewel de stolp 
als modelboerderij anno 1913 nog net geen 
honderd jaar oud is, de geschiedenis in samen-
hang met het landgoed Ter Coulster is echter 
al eeuwenoud. Het landgoed is namelijk al 
200 jaar  bezit van de familie Van der Feen de 
Lille. Waar het landhuis in de loop van de tijd 
verdween, is de relatie met het landgoed met 

de herbestemming en de restauratie van  
Betsy’s Hof duurzaam bestendigd. Naar de 
maatstaven van de Vrienden van de Stolp is 
deze restauratie er een met een gouden randje 
en de organisatie hoopt dat het voorbeeld van 
Betsy’s Hof velen mag inspireren. Bart en  
Marielies hebben de Stolp-award voor hun  
inspanningen dan ook dubbel en dwars  
verdiend. 
Zie ook de Binnenkijker in dit nummer. ▲

▲

 stolp-award	voor	Betsy’s	hof
Heiloo, donderdagmiddag 10 maart. Vice-voorzitter van de Boerderijenstichting 
Wim Schermerhorn overhandigt onder luid applaus de Stolp-award 2011 aan Bart 
van der Feen de Lille en Marielies van Lente, de eigenaar-bewoners van stolpboerderij 
Betsy’s Hof aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Vanwege een geslaagde  
herbestemming en restauratie die tevens de relatie met het eeuwenoude landgoed 
Ter Coulster in ere hersteld.

Verlaten en vervallen. Dat was een kleine stolp 
op Wieringen aan de Gemeenelandseweg te 
Smerp  (Hippolytushoef). Sinds 1954 niet meer 
bewoond en alleen nog voor berging in  
gebruik geweest. Marga Duijnker vatte het 
plan op voor een reddingsactie en vroeg ons 
advies. Onze bouwkundig adviseur Pieter Prett 
bezocht het stolpje en constateerde dat de 

bouwkundige staat dermate slecht was -ook 
de (opvallende kleine, dubbele) vierkantscon-
structie was hevig aangevreten- dat restauratie 
in dit geval geen optie zou zijn. Het advies: 
herbouw met inachtnenening van de bestaande 
maten en verhoudingen en met weglaten van 
ontsierende aanbouwsels. Aanvankelijk was 
het een probleem dat de stolp niet meer in het 
bestemmingsplan voorkwam. Met in een fase 
daarna alle lichten op groen is de herbouw  

gestart, de foto’s van januari j.l. tonen het  
oprichten van de houten vierkantsconstructie. 

De nieuwe stolp zal enkele decimeters hoger 
uitkomen dan zijn voorganger in verband  
met het zogeheten ‘bouwbesluit’ dat hogere  
afmetingen aan binnenmaten c.q. deuren 
voorschrijft. De gepotdekselde zijgevel en de 
dakspiegel worden in ere hersteld. 

nieuw	voor	oud

Aanbieding Stolp-Award in Betsy’s Hof.

Nieuw vierkant wordt ingehesen.De stolp in sterk vervallen staat.
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Een lange straatweg voert langs een witte 
dorpskerk, zakelijk gemeentehuis, winkels en 
appartementen, gevolgd door een parkachtig 
bos. Gelijktijdig aan de bosrand als in de open 
ruimte van een weiland staat daar als bij 
toverslag een imposante witte stolpboerderij 
met grijs-zwart pannendak. Onwillekeurig 
wrijf je met de hand over de ogen. Is dit een 
sprookje of staat die prachtstolp daar werke-
lijk bos en wei te domineren?

Die laatste conclusie is terecht. Niks fata 
morgana, gewoon boerenrealiteit. Noord-
Hollandse landelijke bouwkunst pur sang. 
Naast landgoed Ter Coulster staat Betsy’s Hof, 
als modelboerderij gesticht in 1913. Dat ken-
merkende karakter van modelboerderij was 
bij de uitgevoerde herbestemming en restau-
ratie een belangrijk uitgangspunt. De beleving 
daarvan is dan ook grotendeels intact gebleven. 
Buiten is dat zonder twijfel de forse maat-
voering en de strakke vormgeving. Binnen is 
dat met name waar te nemen in de tot 
smaakvolle en lichte woonruimte omgevormde 
stal. Lange regel en staart zijn nu het privé 
domein voor reflectie van de eigenaren of 
bieden gastvrijheid aan geanimeerde familie-

bijeenkomsten. De stalen steunconstructie 
accentueert de huidige leefbaarheid en 
herinnert aan het boerenverleden toen hier 
de koeien met de koppen naar elkaar gestald 
stonden. Vijf meter van de oorspronkelijke stal 
bleef intact. Patronen in de vloer volgen de 
sporen van de gruppen van weleer.

Kaasmakerij en vloerglas
De voormalige dars (in Kennemerland: dors) 
is voor het nieuwe gebruik in twee functies 
verdeeld. Eén helft werd woonkeuken, de 
andere helft de nieuwe entree. Achter de dars-
deuren is de nieuwe woonkeuken gekomen, 
van waaruit men niet alleen fraai uitzicht 
heeft, maar ook direct toegang tot de oor-
spronkelijke kaaskamer. De bont gekleurde 
ruimte is, met al die groene en gele estrikken 
op de vloer, een sieraad in de stolp en een 
levende band met het boerenverleden. De 
koeien zorgden voor de melk van de huisbe-
stierde, toentertijd moderne kaasmakerij. 
Vanuit de woonkeuken is er eveneens toegang 
tot het vierkant dat zijn centrale functie ook 
na de herbestemming heeft behouden, maar 
nu als belangrijk kruispunt in de stolp. Voor 
begane grond als de nieuw gerealiseerde ver-

trekken op de verdieping. De indrukwekkende 
maatvoering van het hoge en brede vierkant 
is zichtbaar gebleven en doet bij omhoog kijken, 
duizelen. De indirecte lichtinval, via dakramen 
en beloopbaar vloerglas, is een architectonische 
vondst. De vierkantconstructie kon hierdoor 
zijn sprekende karakter behouden, terwijl het 
invallende licht zorgt voor een immens trans-
parante ruimte die de nieuwe bestemming 
ondersteunt als was het een bewegwijzerde 
rotonde. Voor Bart en Marielies is de keuken-
tafel echter de favoriete plek.

Orangerie
De nieuwe hal werd naast de nieuwe hoofd-
ingang, ook de nieuwe plek voor de oorspron-
kelijke en nog aanwezige hardstenen 
paardenvoerbak en metalen ruif. Bij binnen-
komst is de relatie met het boerderijverleden 
meteen duidelijk. Zo gaat het ook in de tot 
kantoorruimten en bibliotheek omgevormde 
woonvertrekken. De kleuren zijn uitgevoerd in 
de groentinten die de schilder er als onderste 
verflaag aantrof. Kleuren en bedsteedeuren 
zijn stijlvol ingepast daar waar in de oude 
woonkamers naast boeken ook computers 
verschenen. Het ritme van de oorspronkelijke 
ramen ondersteunt de hedendaagse nood-
zakelijke activiteiten om stolp en landgoed 
een zekere toekomst te geven. Zelfs de oude 
boerin kreeg op haar vertrouwde erf een 
eigen plek in de tot orangerie verbouwde 
vervallen schuur, die nu tot tevredenheid als 
tweede woning dienst doet. 
Nog even naar buiten voor een laatste blik op 
de achtergevel met zijn openstaande dars-
deuren en de zuidgevel, die van de stal. Op het 
dak staan op vaste afstand vier rechte schoor-
stenen, die geen schoorsteen, maar ventilatie-
kanaal zijn. Intact gebleven bouwkundige 
elementen van de hypermoderne modelboer-
derij die Betsy’s Hof 100 jaar geleden was.

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 zijn we meteen actueel, kijken we binnen in de statige grandeur van Betsy’s Hof in Heiloo.
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nieuwe uitgave van

de stolp te kijk
j.j. schilstra | l. brandts buys | c. de jong

Prijs 19.50
isbn 90-71123-78-2

stichting Uitgeverij Noord-Holland
info@uitgeverij-noord-holland.nl
www.uitgeverij-noord-holland.nl

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.

De grootste vriend
van de stolp

Controleert uw stolp 
gratis op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk

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

Wij zijn gespecialiseerd 
in o.a.

•  Aan- en verkoop van 
agrarische bedrijven en land

•  Aan- en verkoop van warme 
gronden

•  Glastuinbouw
•  Onteigening

•  Pachtzaken
•  Productierechten

•  Agrarische taxaties
•  Ook voor buitengewoon 
en particulier onroerend goed

Bezoek ook onze site 
voor ons volledige aanbod.

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

Zwaagdijk-Oost 286, 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

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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De Noord-Hollandse boer is een koeboer.  
De gemiddelde stolp telde 16 zwartbonten plus 
jongvee. Verleden tijd, want koeien staan niet 
meer op de ‘lange regel’ ( jongvee op de ‘korte 

regel’) met de koppen naar de buitenmuur, 
twee aan twee tussen de koeschutten, en de 
konten boven de grup. In de zomertijd werd 
een ‘zomerstal’ ingericht en huisde de boeren-

familie op het eind van de stal.  
Bij bestemmingsverandering is het aan te  
bevelen zoveel mogelijk oorspronkelijk te laten. 
Je kunt er dan ook nog veel mee doen. ▲

de	koe	en	de	stal

Deze koestal zonder koeien is nog oorspronkelijk, maar nu berging. Twisk. Voormalige koestal als ontwerpstudio in stolp Kadoelenweg, Amsterdam, 2003.

Zomerstal Oosterboekelweg 15, Tropweere, 1977. Aan deze koestal is weinig veranderd, maar nu expositieruimte.  
‘Groenhoven’,Wieringerwaard, 2010.

De koestal (koegang) van de gebroeders Spaans in de Beemster. Ruim 25 jaar geleden. Geen koeien meer maar de lange en korte regel en ook het zomerstaltje  
gehandhaafd, Lutjewinkel.
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ook	in	heerhugowaard
Heerhugowaard en de stolp: niet altijd een  
gelukkig huwelijk. Vele zijn verbrand en  
tientallen gesloopt.  

Aanpassingen en nieuwbouw zijn in veel  
gevallen niet ‘door een ringetje te halen’.  
Zomaar een greep.  
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Schoolkinderen kijken mee
Zo kwam er op 17 januari ineens een stuk  
bakstenenvloer tevoorschijn op de hoek 
Middenweg-Van Eedenstraat. Archeologen  
Elisabeth De Nes en Ed Hoven van archeologisch 
onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf  
waren drie dagen lang de grond aan het door-
spitten om een stukje Heerhugowaardse  
geschiedenis in kaart te brengen. Op 18 januari 
was het ‘open dag’ en kon iedereen een kijkje 
nemen. Schoolklassen van de Paperclip en de 
Grote en Kleine Beer kwamen de archeologen 
een handje helpen. Ook de toekomstige arche-
ologen Thom Christophersen, Casper Bakker 
en David Bakker (te zien op de foto) konden 
die dag alvast hun droomberoep uitoefenen. 
‘En dat is alleen maar goed’ volgens archeologe 
Elisabeth de Nes, ‘want zo leren ze op een leuke 

manier ook van hun eigen woonplaats de  
geschiedenis.’ En wat hebben ze uiteindelijk 
gevonden? Een bakstenenvloer, twee water-
putten, een paar munten, houten paaltjes, 
spijkers, resten van een slootje en een paar 
(dierlijke) botten. 

Stolp op kaarten
Wat dachten de archeologen aan te kunnen 
treffen? In het Programma Van Eisen voor het 
archeologisch onderzoek is het volgende te le-
zen: 
Er bestaat een kans op het aantreffen van een 
buitenplaats die we kennen van de 17e-eeuw-
se kaart van Dou (uitwaterende sluizen).  
Op basis van het bureau- en booronderzoek 
wordt het volgende geconcludeerd: In een 
laag op 30-95 cm - mv werden 18e-eeuwse 

indicatoren aangetroffen (in een deel van het 
toen onderzochte gebied dat het gehele  
plangebied De Horst betrof). Het gaat waar-
schijnlijk om een boerderij die op de kaart van 
Dou uit 1680/1745 te zien is. Deze boerderij 
staat niet meer op de kadasterkaart uit  
1811-1832 en is tussen 1745 en 1811 waarschijn-
lijk afgebroken. De precieze omvang van de 
boerderij is niet met boringen te bepalen. Een 
opvallend element is dat bij de Middenweg 
drie bomen in een rij staan. Deze bomen 
staan haaks op de Middenweg en wijzen 
waarschijnlijk op een oude oprijlaan. 

Vondst en veronderstelling
Aanvullend kunnen we van deze vindplaats 
het volgende zeggen. Henk Komen die onder-
zoek heeft gedaan naar deze buitenplaats 
geeft aan dat het gaat om twee opties: De 
stolp op de 17e-eeuwse kaart ligt wat van de 
Middenweg af en is omgeven door een water- 
en windsingel en een boomgaard (zie afb.2). 
In een acte uit 1750 wordt “een Heerenhuizing 
met plantagie” op kavel C19 beschreven, wat 
overeenkomt met de kaart uit 1683. Echter op 
de eerste kadasterkaarten uit omstreeks 1810 
staat er op kavel C19 niets meer, maar wel  
ernaast op kavel C18 een identieke boerderij 
met windsingel en zuidelijk een boomgaard. 
Dit kan op twee manieren verklaard worden: 
Optie 1: De boerderij op C19 is vóór 1810 ge-
sloopt en na 1800 vervangen door een nieuwe 
op C18 (zijnde boerderij Molenzicht, Midden-
weg 137). Optie 2: Het kan ook zijn dat op de 
kaart uit 1683 de boerderij op een verkeerde 
kavel is ingetekend, er staan meer foutjes op. 
Komen vindt de tweede optie het meest voor 
de hand liggend, omdat het niet waarschijn-
lijk is dat de grote boerderij gesloopt is en de 
singels gedempt om op de kavel ernaast de 
boomgaard te rooien om er een identieke 
boerderij te bouwen. De oude boerderij  
Molenzicht op C18 (zie afb.2) lag verder van de 
weg en werd gesloopt in 1913 en vervangen 
door een nieuwe stolp iets dichter bij de  
Middenweg. Deze stolp werd in 1965 gesloopt.” 

Via stolp en villa naar De Horst
Het huidige onderzoek zal naar verwachting 
bevestigen dat op deze locatie in de Schrijvers-

heerhugowaard	onder	de	grond
Vrijwel nergens in Noord-Holland is het bestand aan stolpen zo zwaar onder druk gekomen als in Heerhugowaard. De groeihonger 
deed tientallen stolpen sneuvelen. Nog resteren er zo’n 170 in de gemeente en de activiteiten van plaatselijke voorvechters en in het 
bijzonder die van Henk Komen (die drie forse boeken wijdt aan stolpen en families) waken over verdere teloorgang. Bovendien is er 
meer bescherming en toegenomen aandacht voor de historie. Dat bewijst het archeologisch onderzoek dat recent plaatsvond met de 
speurtocht naar overblijfselen van de oude bebouwing. Björn Groeneveld doet verslag.

▲

▲ ▲

▲

wijk in 1857 een stolpboerderij stond, die in 
1913 gesloopt is voor de bouw van een villa.  
In de jaren ’60 is deze villa, in de volksmond 
Villa Kostelijk genoemd, ook weer gesloopt 
omdat de gemeente van plan was hier een 
weg aan te leggen. Die weg is er uiteindelijk 
nooit gekomen. Wat er wel komt is fase 2 van 
het project De Horst en dan komen op deze 
locatie appartementen, eengezinswoningen 
en vrije kavelwoningen. 

Björn Groenveld
Stagiair Media, Informatie en Communicatie 
aan de Hogeschool van Amsterdam.
26 januari 2011

Met dank aan de redactie Stadsnieuws,  
Gemeente Heerhugowaard. 

subsidie	voor	boerenhek

Het houten boerenhek maakt een levendig 
boerenlandschap. De traditionele houten 
(dam-)hekken zijn in veel gevallen vervangen 
door fantasieloze, uniforme hekken van ijzeren 
buizen. In voorgaande Nieuwsbrieven is er 
veel aandacht aan gegeven. Ook aan de actie 
van Noordhollands Landschap die met een 
subsidieregeling in staat is nieuwe houten 
hekken te laten vervaardigen: enkele honder-
den zijn er al gerealiseerd. Van die regeling  
is nog tot 26 augustus a.s. gebruik te maken.  
Bewoners die beschikken over land in het  
buitengebied (het gaat niet om hekken op  
het erf) kunnen in aanmerking komen voor 
een bijdrage van 50% in de kosten. 

Kijk voor verdere informatie op www.land-
schapnoordholland.nl of bel 088-0064400. 
Samen met Landschap Noord-Holland hebben 
wij de terugkeer van het houten boerenhek 
ondersteund met de actie Boerenhekken op 
kaart: 8 prachtkaarten van hekken, gefoto- 
grafeerd door Cor van Sliedregt.  
Zie voor bestelling de bon in dit nummer.

Vierkant	vliegt	in
Een dubbel vierkant (‘zeskant’) hangt boven 
zijn nieuwe bestemming aan Groot Dorregeest 
in uitgeest. Komend uit een bestaande, te  
slopen hooischuur zakt het gevaarte in een 
nieuw te bouwen woonstolp. Op de plek waar 
zo’n 90 jaar geleden een stolp in brand vloog. 
Een prima actie met steun van Bureau Maar-
ten Koning om een stolphart te reanimeren. 
Luchtacties als deze en op Wieringen  
(zie pag.5) -beide zonder no-fly zones- maken 
redding bovendien spectaculair. 

Van stolp naar trouwringenwinkel. De voorgevel toont een huwelijk van oud en nieuw.

Een kakelbonte opvolger van vroegere stolp. Alle maatvoering is zoekgeraakt.



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

TRADITIONELE KWALITEIT
www.iwemabouw.nl

06 - 108 26 456

In deze gewaardeerde rubriek grasdui-
nen we verder in het rijk gevulde foto-
archief van de bekende Noord-Holland 
fotograaf Wijndel Jongens, die vorig 
jaar overleed. Hij legde het boerenleven 
vast in vele kenmerkende aspecten.  
Dit jaar aandacht voor het thema hooi. 
Van hooihuis tot kuilgras.

In het centrum van Medemblik staat een 
stadse hooihuisstolp zoals je ze niet vaak 
meer ziet. Voor het transport van hooi over 
het water aan de kade van de gracht gelegen.
Achterom 36 (hoek Kruisstraat) luidt (of luid-
de?) het adres van deze wel zeer bijzondere 
bouwvorm. Het lijkt erop dat de kapberg die 
als hooihuis diende als het ware in de stolp  
is geschoven. Mogelijk ligt hier de beperkte 
ruimte in een stadsomgeving hieraan ten 
grondslag. De uitpuilende houten puist van 
het hooihuis is gebouwd met gepotdekselde 
én met geweegde delen. Hierdoor is het oor-
spronkelijke stolpvierkant vergroot en de nok 
verlengd. In elk geval ontstond er in de berg 
tussen de vierkantspalen meer ruimte voor 
hooi, voor het waarschijnlijk evenredig  
gegroeide aantal gestalde koeien, waarvoor 
het hooi als wintervoeding diende. De lage 
darsdeuren verraden hier de aanvoer van hooi 
over het water. Via de gracht. Het geoogste 
hooi kon niet per (paard en) wagen naar  
binnen worden gereden, maar moest met  

louter handwerk uit de praam worden gelost. 
Die praam moest vanzelfsprekend eerst ergens 
in de polder (met de hand) zijn geladen.  
Dat laden en lossen was ambachtelijk  
handwerk, maar vooral zweten en martelen. 
Om het hooi helemaal bovenin te krijgen, 

werd de elektrische jacobsladder gebruikt. 
Een transportband waar je het hooi ‘alleen 
maar’ op hoefde te gooien om het bovenin de 
berg te krijgen. Hooi ruikt lekker, maar als je 
erin werkte was het vooral veel stof.
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	 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. boek De Stolp te Kijk à  19,50

... ex. boek ‘Onder één dak’, boerenhuizen en boerderijen in Enkhuizen à  25,-

... ex. boek ‘Ruim Zicht’ à  18,50

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

levertijd	garanderen.

st
ol

pe
nw

in
ke

l
be

st
el
bo

n

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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Molenactie
Hoogheemraadschap Hollands Noorder- 
kwartier wil zijn 19 poldermolens verkopen. 
Overbodig en te duur is daar de heersende 
mening. Een aantal belastingplichtige en 
stemgerechtigde ingelanden (waterburgers) 
is het daar volstrekt mee oneens. Het onder-
houd geschiedt bij het schap al sinds jaar en 
dag perfect en tegen de laagst mogelijke 
maatschappelijke kosten. In de  waterschaps-
nota komt dat per Noord-Hollander neer op 
25 eurocent per jaar. Wat goed werkt, moet je 
niet afschaffen. En; water, watermolen en wa-
terschap zijn al 600 jaar een onverslaanbare 
eenheid. Een actiegroep richt zich op de be-
sluitvorming (18 mei) binnen het schap door 
op elektronische manier handtekeningen te 
verzamelen. Ga naar www.molensnh.nl klik 
op actiegroep en dan op actieformulier en de 
molenwieken kunnen bij het schap blijven 



SinnigeBouw B.V. is een ware 
stolpenspecialist en heeft tal 
van referenties waar u dit uit 
kunt opmaken!
  

Vandaag de dag zijn veel van 
onze opdrachtgevers geïnte-
resseerd in de mogelijkheden 
van duurzame energie.
  

Wij spelen hier op in en zijn 
begonnen met het promoten 
van een uniek en verblu
end 
mooi systeem.
  

Dit systeem zorgt voor hoge
rendementen door zijn 
energiezuinigheid gecombi-
neerd met een subliem 
binnenklimaat. Dat laatste is 
wellicht het belangrijkste, 
gezondheid gaat boven alles.
  

Kortom, het ideale systeem 
voor hen die voornemens zijn 
een woning te ontwerpen met 
het juiste oog op de toekomst!

 

SinnigeBouw B.V.
Flemingstraat 44
1704SL Heerhugowaard

Telefoon: 072-57 244 23
Fax:   072-57 249 02
Email: info@sinnigebouw.nl
Internet: www.sinnigebouw.nl

Neem gerust contact met ons op!

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

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
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Sterke staander
Ik druk nog een keer op de bel. Niemand 
thuis? Mijn gedachten gaan terug naar enkele 
jaren geleden toen ik in IJsland tot mijn 
opperste verbazing een Stolpi kocht: een 
lange chocoladereep van het formaat XXL, 
maar zonder smaak. Zonder aankondiging 
zwaait de deur open. Hilmar Hákonarson 
nodigt me binnen na een korte uitleg van de 
reden van mijn komst. Hij repareert zeecon-
tainers (het bedrijf staat naast Eimskip, de 
grootste IJslandse rederij) en handelt in 
containerwoningen in gebruik voor wat we 
hier de verbrede landbouw noemen. Bijver-
diensten voor de boer uit de toeristenmarkt. 
(Hilmar bezocht voor dat doel een symposium 
in ons land over de studentenhuisvesting in 
containers te Amsterdam). Mijn vraag naar 
de betekenis van het woord stolpi en de reden 
waarom zijn bedrijf (Stólpi-Gámar ehf.) zo 
heet, schudt Hilmar zo uit de mouw. 

Stolpi staat voor pilaar of staander, zoals de 
metalen staanders aan weerszijden van de 
ingang van een zeecontainer. Bij een rondgang 
door het bedrijf wijst hij die bij elke container 
duidelijk aan en zegt, daarbij betekenisvol 
kijkend, ‘Stólpi!’. Klip en klaar de verbeelde 
verwijzing naar de letterlijke betekenis van 
dit IJslandse woord: staander. Hilmar verklaart 
ook de figuurlijke betekenis van het woord. 
‘Het betekent ook wel sterk of krachtig’.
Later die dag lokt een lichtreklame aan de 
Skúlagatan met het nu flitsende woord ‘Stólpi’ 
mij een tweede bedrijf binnen. Binnen legt 
Baldur mij geduldig uit dat zijn software 
bedrijf de naam Stólpi koos vanwege het 
gebruik van zogenaamde frameworks in com-
puterprogramma’s voor financiële systemen. 
Zo’n framework moet dan onverdacht solide 
in elkaar zitten en werken. Zeker en vast ook 
bij moderne toepassingen. 

Stólpi Vidskiptalausnir is niet zonder reden 
een certified Microsoft partner. 

What’s in a name
Mevrouw B. Wigman-Kern deed na de aftrap 
van wijlen Sikke de Jong uitgebreid onderzoek 
naar herkomst en betekenis van het woord 
stolp. Zie o.a. nieuwsbrieven 37, 38, 42 en 45. 
Ook leverde zij een door haar Deense vriendin 
vertaalde informatie aan met overeenkomsten 
in het begrip stolp waar het paalgaten voor 
fundering en wegconstructies betreft. Met 
de wetenswaardige resultaten van deze na-
speuringen in het achterhoofd ben ik tot de 
conclusie gekomen dat het woord stolp een 
(stok) oud woord is, waarvan hier de oor-
spronkelijke betekenis verloren is gegaan. De 
betekenis wordt tegenwoordig vaak gezocht 
in de naam voor het voorwerp dat we over 
etenswaren zetten, als fruit, boter en kaas. 
Zo heeft de stelling postgevat dat het woord 
stolp te maken heeft met het alles overkap-
pende puntdak. Niet dus.

De IJslandse taal is een oude (Noorse) taal, 
die meer dan duizend jaar nagenoeg 
onveranderd is gebleven en waarin de aloude 
betekenis van het woord stolpi (stolp) dus in-
tact is overgeleverd en in de oude betekenis 
nog in de hedendaagse taal wordt gebruikt. 
In woord en geschrift. Het woord stolpi (stolp) 
betekent letterlijk dus pilaar of staander en 
figuurlijk: sterk of krachtig. Het woord stolp 
dat door de eeuwen heen aan onze karakteris-
tieke boerderij is blijven ‘plakken’, heeft dus 
louter en alleen te maken met de kerncon-
structie van vier houten pilaren of staanders. 
Het sterke vierkant waarop het piramidale 
dak rust. Waar een soort fiets en een paar 
aangename gesprekken in Reykjavik goed 
voor kunnen zijn. Met hartelijke dank aan 
Hilmar en Baldur en natuurlijk met het 
onovertroffen werk van De Jong en Wigman-
Kern als basis.
WM ▲

▲

stolpi	-	stolpi	:	over!
Reykjavik, 27 januari. Het regent. Op een gehuurde mountainbike (een soort fiets) 
ben ik onderweg naar de havens van de hoofdstad van IJsland. Vanaf de top van de  
Dalbraut roets ik over een bochtige weg richting zee. Uit mijn ooghoeken zie ik in de 
afdaling op een loods een bord met ‘Stólpi ehf’. Stolpi? Mijn stolpenhart slaat een 
keer over en ik trap verder over de Klettagördum een groot terrein op gevuld met 
zeecontainers. Ik vind de ingang van de bewuste loods. Hebbes. Een gesloten grijze 
deur met nogmaals dat bord. Ik bel aan.

eerdere	artikelen
Een opsomming van artikelen die in eerdere 
nieuwsbrieven zijn verschenen, per onder-
werp (vooral bouwkundige) gerangschikt. 
Historische en beleidsmatige onderwerpen, 
‘Binnenkijkers’, excursies, projecten en artikelen 
over specifieke stolpen zijn hierbij niet 
opgenomen. In de volgende nieuwsbrief: P-Z

Aardwarmte
nr.43, september 2005
Archeologie:
nr.56, maart 2009; nr.59, december 2009 (Ob-
dam); nr.64, maart/april 2011 (Heerhugowaard)
Boerderijnamen 
nr.23, december 1998 (Schermer)
Brand (-verzekering;-bescherming):
nr.19, september/oktober 1997 (themanummer); 
nr.39, april/mei 2004; nr.47, december 2006
Boerenhek (damhekken):
nr.08, mei 1992; nr.43, september 2005; nr.52, 
maart/april 2008; nr.57, juli 2009
Bouwmaterialen/leveranciers:
nr.36, mei 2003
Erf en tuin:
nr.01, december 1988; nr.23 , december 1998 
(Schermer); nr.24, april 1999; nr.29, december 
2000 (leibomen); nr.33, mei 2002; nr.36, mei 
2003; nr.42, mei 2005; nr.44, januari 2006;
nrs. 56, 57, 58 en 59 in 2009 (seizoensonder-
werpen)
Daklichten (Dans der):
nr.46, september 2006 (themanummer)
Darsdeuren:
nr.39, april/mei 2004; nr.44, januari 2006
Houtwormbestrijding:
nr.10, juli 1993
Isolatie:
nr.27, april 2000 (pannendak); nr.28, septem-
ber 2000 (rieten dak)
Kapbergen:
nr.28, september 2000 (dakpankapbergen); 
nr.36, mei 2003; nr.38, december 2003; nr.58, 
oktober 2009   
Kauwen/kraaien:
nr.35, december 2002; nr.36, mei 2003
Luiken:
nr.17, december 1996
Makelaars (bouwkundige-):
nr.44, januari 2006
Naamgeving stolp:
nr.41, december 2004; nr.42, mei 2005; nr.45, 
mei 2006; nr.47, december 2006; nr.51, decem-
ber 2007; nr.53, juni/juli 2008; nr.64, maart/
april 2011
Nieuwbouw-(woon-)stolpen:
nr.32, december 2001; nr.44, december/januari 
2006 (Benningbroek); nr.50, september 2007 
(Texel)
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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

Albert Bolt, Rijsenhout
Joop van Diepen, Oosterblokker
Sander Douma, Schermerhorn
Maarten Koning, De Goorn
Ana van der Mark, Alkmaar
Wim Schermerhorn, Grootschermer
Piet Verhoeven, Heerhugowaard
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.

Een stolpboerderij met twee schuren. In deze 
vorm worden in Sint Maarten vijftien
starterswoningen gebouwd, is het plan.
Vier in de stolp, op de plek van een garage.

Een oude weg, een nieuwe terug. Na de sloop 
hoeft Warmenhuizen een stolp niet lang te 
missen. Met onder ruimte voor bedrijvigheid, 
boven om te wonen.

De Maartje Cornelis Hoeve in Barsingerhorn
groeit uit tot een geliefde plek voor
kamerconcerten en expositie. Muziektheater
La Scala Nobile treedt er vaak op.

Hoeve Zandwijk in ’t Zand is niet meer.
Deze dubbele stolp, pas volledig
gerestaureerd en met riet gedekt, is
verbrand. Het vuur ontstond in de schuur.

Kloppen, knippen, slaan en vastbinden.  
Dat is op het dak van een stolp in Venhuizen
het werk van een rietdekker. Eerst vergane
houten ‘tengels’ vernieuwen, dan 30 cm riet.

Een foto als een schilderij. Om lang naar te
kijken. ‘Arbeid adelt’ bij Hobrede spiegelt
in de Beemsterringvaart. Hier wordt nog
traditioneel geboerd. Melken zonder melkput.

Een statige ‘herenboerderij’ verrijst in
Den Burg op de plek van een jeugdherberg.
Met een rietgedekte schuur. Ernaast zal
ook een stolp als woning worden gebouwd.

Een stolp uit 1868 in Lutjebroek, met lang
daarin een bakkerswinkel, mag worden  
verbouwd tot twee huizen of vier apparte-
menten. De twee vierkanten en de buitenzijde 
moeten intact blijven.

Mogelijke groei van een camping kan gevolgen 
hebben voor een grote stolp in Sint Maartens-
zee, midden in het land. Het plan omsluit de 
boerderij aan drie kanten. De eigenaar vreest 
waardedaling.

Een theehuis in een stolp in de polder Mijzen 
bij Schermerhorn mag niet. De gemeente wijst 
op het ‘Beeldkwaliteitsplan’ en vreest extra ver-
keer en ooit een volwaardig horecagebruik.

Barstensvol mooie weetjes stopt Roge Haan 
uit Oosthuizen in zijn serie De Weerkronieken. 
Deel vier, net uit, wijst op hooibroei. Op 12 au-
gustus 1926 kostte dat de stolp van boer 
Reims bij Driehuizen.

De Stolpweg bij Den Hoorn hoeft geen andere 
naam te krijgen. De weg dankt zijn naam aan 
een stolp. Die wordt gesloopt, maar keert in 
volle glorie terug. Als nieuw onderdeel van 
wooncomplex De Stolp. 

Boerderijkenner/-scribent Jaap de Wit uit 
Schagen ontving de jaarprijs 2010 van de 
West-Friese Dansgroep Midwoud (met leden 
uit heel Noord-Holland). uitgereikt in de 
Maartje Cornelishoeve in Barsingerhorn. ▲

▲

stolpencuriosa
Deze rubriek toont stolpen in een niet-alle-
daagse vorm. Deze combinatie van voorhuis 
en kapberg staat aan de Kerkstraat in Wognum. 
Bijzonder hier: een versteende variant van de 
kapbergfamilie. In onze Boerderijen Beeldbank 
(www.boerderijenstichting nl) vind je meer 
dan 5.800 stolpen, stolpschuren en kapbergen 
en een aantal ervan in een opvallende,  
afwijkende gedaante. 
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Wognum. Het voorhuis doet geen…

…aangebouwde, stenen kapberg vermoeden.




