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neck, onderdijk, opmeer, obdam, assendelft, 
Koedijk, Bergen, Heerhugowaard. Gaat het  
eigenlijke wel goed met de stolp? met in dit 
voorjaar zeven voorbeelden van sloop en  
plannen tot sloop. en een beeldbepalende, 
grotendeels gave stolp in brand(gestoken).  
als blijkt dat gemeenten geen bescherming 
(willen) bieden aan hun eigen erfgoed; geen 
gemeentelijke monumenten aanwijzen  
(of die er zelfs weer afhalen) of geen beleids- 
instrumenten hanteren voor het behoud van 
stolpen. enige hoop geeft de aanzet tot het 
rijks ('momo')beleid en de provinciale struc- 
tuurvisies als basis voor nieuwe bestemmings- 
plannen. reacties van inwoners die pleiten 
voor hun lokaal erfgoed en kwalitatieve 
woonomgeving worden niet serieus genomen: 
honderden handtekeningen uit Koedijk (gem. 
alkmaar) en neck (gem. Wormerland) worden 
genegeerd en verdwijnen in de gemeentelijke 
prullenmand. 

Goed nieuws?
een positief bericht is de mogelijke redding 
van de oude stolp Kooghuis in uitgeest. na 
een slepende en voor de betrokken agrariër 
slopende periode lijkt er met de toekenning 
van rijkssubsidie licht aan de uitgeester hori-
zon. er dient nog een flink bedrag bovenop de 
toekenning te volgen dus laten we hopen dat 
ook de regionale en lokale acties tot behoud 
zullen leiden tot voldoende middelen tot  
restauratie. Goed nieuws is ook de hernieuw-
de actie tot samenwerking van provinciale en 
regionale Boerderijenstichtingen. nu de nCm 
(koepel van monumentenorganisaties) en het 
sHBo (stichting Historisch Boerderij- 
onderzoek) zijn opgedoekt mag continuïteit 
van overleg en actie niet verloren gaan.

Hekken op kaart
Houten boerenhekken. de 'deuren' in het 
landschap. met de actie van noordhollands 
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Vrienden van de stolp

Vierkant	achter	de	stolp?

landschap zijn er al honderden 'nieuw'  
verschenen. in onze vorige nieuwsbrieven is er 
veel over te lezen. om de actie te accentueren 
zijn er deze zomer tentoonstellingen van de 
foto's van 'hekkengek' Cor van sliedregt en 
verschijnt het mapje met 8 hekken waarvan 
vier Cor-foto's en vier repro's van kunstwerken 
uit de fraaie hekkententoonstelling die in  
galerie zinc in Bergen plaatsvond. zie de  
info en bestelbon in deze nieuwsbrief. 

In dit nummer
appeltjes en peren bevolken het tweede  
artikel van esther de Winter in de serie over 
het boerenerf. met dank aan schagenaar  
jaap de Wit maken we kennis met de stolpen 
van architect Chris dekker en de Binnenkijker 
voert naar een nieuwgebouwde woonstolp 
met in de schuur en hooiberg toeristische  
accommodatie. 

Obdam. Een prachtstolp weg; voor 4 nieuwe huizen.
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Koedijk. Hier verschenen nieuwe stolpen en een (meel-)molen op de plek waar ze vroeger ook stonden.
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duidelijkheid te verschaffen. eigenlijk zie je 
twee foto's boven elkaar in het vierkante kader 
geplaatst. Want wanneer je beide beelden van 
boven en beneden bij de dubbele deuren met 
de verticale witte strepen aan elkaar sluit heb 
je de hele stolp van voor tot achter in beeld! 
dan zien we een grote stolpboerderij met 
minstens een dubbel vierkant met de bak- 
stenen topgevel van een gekeerd voorhuis 
aan de uiterste linkerkant. een topgevel met 
rond lofwerk aan windveer en waterbord,  
bekroond met een fraaie makelaar met  
eveneens ronde vormen. onder de bijna gevel-
brede afhuiving die is gedekt met dakpannen 
gaat de beraamde erker en de voordeur van 
dat voorhuis schuil. op het dak een schoor-
steen voor het huis en een (vierkante) voor  
het achterom van de stolp.
Het grote, rietgedekte dak telt wel drie (!) 
spiegels. eén links boven het voorhuis, een-
voudig rechthoekig van vorm, één aan de 
voorkant over de gehele lengte van het dak  
in een langgerekt trapgevelmotief en één  
aan de rechter(zij)kant, ook in een (smal)  
trapgevelmotief. aan diezelfde rechterkant 
 is de darsdeur met loopdeurtje, zijn stal- 
raampjes op de korte regel en is er uitzicht  
op het achterliggende land. 

al met al een echte stolpboerderij met onmis- 
kenbaar West-Friese kenmerken en details. 
ten eerste het gekeerde voorhuis en ten tweede 
de horizontale witte strepen van de houten 
darsweeg. de stolp lijkt in gebruik te zijn als 
melkveebedrijf. de korte regel en het vermoe-
den van de lange regel om de hoek in de niet 
zichtbare wand, lijkt dit vermoeden te staven. 
die ene melkbus maakt die inschatting niet 
anders. Waarom die grote, dubbele deuren  
extra in de houten wand zijn aangebracht is 
niet bekend.
Het is zomer. de stolpboerderij en het erf zien 
er verzorgd uit. Het feit dat er twee mannen 
(de boer en diens zoon?) in overalls op het erf 
lopen is daarvan een uiting. ze hebben contact 
over iets dat op het erf gebeurt.  
maar waarover praten zij? 

Wij van de redactie plaatsen de foto's in de jaren 
1960 op kenmerken van kleding en sfeer. Wie 
weet meer feiten te verschaffen over deze 
stolpboerderij, in of in de buurt van Wijdenes? 
en wie weet waar dit prachtexemplaar stond of 
liever nog waar die staat! in dat geval gaan we 
zeker en vast vergelijkend beeldmateriaal  
maken. reacties naar het secretariaat. Bij 
voorbaat dank, ook namens de heer Bakker.

zonder stolpen zou noord-Holland noord-Holland niet meer zijn
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De Kiek 12 Wie-weet-waar-stolp.

mevrouw de Vries-tijsen (80) uit Hippolytus-
hoef belt. Bent u van de Boerderijenstichting? 
ja? moet u luisteren, ik weet het niet 100% 
zeker, maar volgens mij is de afgebeelde boer-
derij in uw nieuwsbrief de boerderij van een 
oom van mij: matthijs Kaan. Hij boerde in het 
Koegras ziet u en als kind logeerde ik daar wel, 
begrijpt u? mijn oom thijs was pachtboer van 
de familie loopuijt. Hij was een hele goeie 
boer en ging na de oorlog als landverhuizer 
helemaal naar Brabant om uit te kunnen  
breiden. zijn koeien zijn destijds helemaal 
richting Weert verscheept. maar goed, hij had 
volgens mij zo'n boerderij met een voorhuis 
en je moest altijd een brug over, weet ik nog 
wel. de boerderij had voor zover mij bekend 
geen naam en het adres wil me maar niet te 
binnen schieten. maar ik vraag het allemaal 
nog na aan mijn neef aart Bijl, die woont in 
julianadorp aan de Callantsoger Vaart. Hij 
weet het wel. Wordt vervolgd. 

 
        kiek	12
de populariteit van deze fotorubriek is  
explosief groeiende. onlangs meldden zich 
mensen aan het secretariaat met foto's van 
een stolpboerderij op zak, waarvan de perso-
nen in kwestie niet de precieze locatie, noch 
bewoners/eigenaren kennen. dit soort zaken 
zet de redactie van uw nieuwsbrief extra op 
scherp om gemotiveerder dan ooit de oplos-
sing van het onopgeloste puzzelstukje in de 
stolpengeschiedenis ter hand te nemen. 

de heer Bakker weet zeker dat de afgebeelde 
stolpboerderij zich ergens in Wijdenes moet 
hebben gestaan of zich wellicht en hopelijk 
nog moet bevinden. deze Kiek 12 tracht hierin 
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kiek	11

De Kiek 11 Wie-weet-waar-stolp, Julianadorp.
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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

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

B O U W K U N D I G  
O N T W E R P -  E N  
T E K E N B U R E A U K O N I N G B V

Schrepel 12  1648 GC  De Goorn
Tel.: 0229-540996  E-mail: maarten@maarten-koning.nl
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Voor de documentaire tV serie 'abitare (wonen, 
red.) in europa' van het programma 'Home 
sweet Home' was eind maart een televisie-
ploeg van de italiaanse zender leonardo tV  
op bezoek in noord-Holland. op zoek naar  
historische bouwwerken met voor elk land  
typerende -vroegere- functies waar met de 
huidige (woon-)bestemming het voort- 
bestaan en de betekenis in het landschap is  

gegarandeerd. eerder werden afleveringen  
samengesteld in noorwegen, spanje, tsjechië, 
oostenrijk en Griekenland. Via de site van 
Beemster Werelderfgoed en de link naar onze 
website kwam programmamaakster myrice 
tansini in contact met ons. de stolp als  
markant (noord-)Hollands bouwwerk waarin 
de woonfunctie prominent in beeld kan  
worden gebracht; 'per favore' enkele goede 

voorbeelden. zo kwam de ploeg voor opnamen 
naar de stolp/museumboerderij Westerhem 
en museum Betje Wolff in de Beemster  
('belissima') en voerden wij de enthousiaste 
italianen dwars door West-Friesland naar 
noord-Kennemerland. myrice was opgetogen 
over het landschap waarmee ze voor het eerst 
kennismaakte: 'dit is ongelofelijk mooi. in  
italië hebben we alleen maar bergen en zee. 
daar wonen we vooral in appartementjes, de 
bevolkingsdichtheid is er veel groter…moet je 
al die ruimte zien. Het landschap… is het niet 
geweldig!' Binnen- en buitenopnamen  
werden op 26 maart gemaakt in enkhuizen, 
oostwoud, twisk en Hoogwoud.

'Piramidi e stolp'
in Hoogwoud filmde de ploeg het ex- en  
interieur van de stolp van de familie Kunis aan 
de Koningspade. een dubbele langhuisstolp 
waarvan het langhuis uit de 17e eeuw dateert 
en de stolp uit de 19e. Het boerenerf, met 
hoogstamfruitbomen geldt als een der meest 
oorspronkelijke van noord-Holland. 
op 27 maart werd gefilmd in Waarland bij  
'de Boereplaats'. Hier vanwege het toeristisch 
gebruik van schuur en hooiberg, samen  
met de woonstolp ontworpen door maarten 
Koning en nu zo'n twee jaar succesvol in  
gebruik (zie ook de rubriek Binnenkijker in dit 
nummer). Via sint maarten bezocht de ploeg 
sint maartensbrug in de zijpepolder (bij het 
ontstaan rond 1600 'nieuw rome' genoemd) 
waar je er niet omheen kunt de vermaarde 
stolpbrug te bezoeken. de kronkelende  
Westfriese zeedijk was voor de italianen een 
openbaring (myrice: 'een sterke vorm van 
land-art'). Bergen was het einddoel van de  
filmexcursie. in het onderkomen van het  
secretariaat, de stolp aan de schapenlaan, 
werden bestuursleden geïnterviewd.  
de uitzending, -ca. drie kwartier reportage- 
staat gepland voor september dit jaar.

stolpen	op	italiaanse	tv

▲

▲
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Italiaanse filmploeg in Oostwoud.
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schrikbeeld voor stolpbewoners: brand.  
door onweer, kortsluiting, hooibroei, verstopte 
schoorsteen. Feest in de buurt met nieuw-
jaarsvuurpijlen of soms een onbenullige  
aanleiding als vlam in de pan of gemorste 
brandstof. ook brand van nabijgelegen pan-
den kan bij een ongelukkige windrichting de 
aanleiding vormen. zo'n vijf, zes stolpen gaan 
per jaar door brand verloren, gelukkig meestal 
niet met persoonlijk letsel. Voor de brandweer 
betekent een stolpbrand vaak een lastig blus-
karwei. Vooral bij een rieten dak verspreidt het 
vuur zich snel en een stolpconstructie bestaat 
uit brandbaar hout. daarbij komt dat boerde-
rijen in veel gevallen afgelegen liggen.  
Voor stolpbewoners is het vanzelfsprekend 

heel nuttig om zich af te vragen hoe brand te 
voorkomen valt. en dan de verzekering:  
geregeld ontvangen wij een verzoek om advies 
voor het afsluiten van een op maat toegesneden 
verzekering voor brand- (en storm)schade.  
in de volgende nieuwsbrief is er uitgebreide 
informatie. ook over aanbiedingen van de in 
onze nieuwsbrief adverterende relaties.  
Wij kunnen nu al verwijzen naar enkele sites 
die informatie bevatten waarmee het  
mogelijk is voor het (nieuw) afsluiten van  
een verzekering een goede keus te maken: 
• www.uwstolp.nl (Wederkerige Verzekeringen) 
• www.ovmdeveenhoop.nl
• www.stolpverzekering.nl (mVB Financiële  
   diensten; spoedig online)

BrandVErZEkEring
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in dit noordwestelijk deel van West-Friesland is 
kleinschaligheid troef. Kleine droogmakerijen 
maken het met hun beboomde ringdijken tot 
een prettig ogend halfopen coulissenlandschap. 
Hier kom je voor je rust, zoveel is duidelijk.  
de namen zijn er bovendien sprookjesachtig: 
ambachtsdijk, speketer, Woudmeer, Bleekmeer, 
dergmeer, dijkgat! Waarland?

aan de zuidrand van het dorp schittert een 
welgelegen boerenbedoening in de uitbundig 
schijnende zomerzon. Vlakbij de oude molen 
een spiksplinternieuwe West-Friese stolp  
annex schuur en hooiberg. daar exploiteert 
de familie stoop hun 'Boereplaats'. een bij  
Hotel de Boerenkamer aangesloten Bed en 
Breakfast- en groepsaccommodatie. een nieuwe 
functie op een stokoude stolpenplek met een 
bijzondere kerkgeschiedenis. in plaats van 
hosties trakteren piet en annet hun gasten na 
een verkwikkende nachtrust in het hooi nu op 
een voedzaam ontbijt. piet en annet zijn er  

als respectieve tuinder en opmeerse  
boerendochter helemaal op hun stek: 'ruimte,  
beesten en uitzicht, wat wil je nog meer!'
Hun avontuur ging van start toen de oude  
en versleten stolp in 2003 te koop kwam.  
met ontwerper maarten Koning maakten ze 
een duurzaam plan voor een nieuwe functie 
in de toeristische sector. Het plan voor  
behoud door ontwikkeling sloeg aan en men 
ging aan het werk. niet dat het allemaal  
zonder slag of stoot verliep: 'praat me er niet 
van, maarten en annet hielden op cruciale 
momenten het hoofd koel. die papierwinkel  
is écht niet om te doen, zo erg is het!'. daar 
kijkt de familie stoop niet met genoegen op 
terug, wel op het resultaat, waarvoor men  
een beetje waardering ondervond door het 
bezoek van de burgemeester aan de open dag 
in 2006. 

Het complex ligt wonderschoon en uitgekiend 
op het ruim bemeten erf. de oude es bij de nu 

als zitkuil in gebruik zijnde mestsilo zijn de 
enige restanten van de oude boerenplaats. 
maar de nieuwe stolp met schuur en hooiberg 
zijn naadloos ingepast op deze historische 
plek, waar pastoor Vollering in de vorige eeuw 
zelfs een rooms-katholieke noodkerk onder 
het stolpdak runde. 
met een groot kruis op het puntdak vroeg hij 
destijds steun voor een nieuwe parochiekerk 
en kreeg dat ook.

de nieuwe stolp is zorgvuldig opgezet, goed 
geproportioneerd en idem dito gedetailleerd. 
Bakgoten rondom en twee spiegels in de  
rieten kap met gesmoorde, rode pannen.  
Binnen is de stolpboerderij ruim opgezet met 
gebruikmaking van traditioneel materiaal en 
zijn er voor het interieur smaakvolle kleuren 
gebruikt. de voorste helft in twee delen: een 
woonkamer en een keuken. daar is achter de 
darsdeur dé familieplek: een grote tafel met 
veel stoelen. “Hier zit ik het liefst”, zegt piet, 
'met uitzicht over erf en akkers.' de plek van 
de darsdeur is speciaal uitgevoerd als een  
kozijn met groot raam en een deurtje,  
dat aan de binnenkant van de darsdeur is  
geconstrueerd. Van binnen optimaal leef- 
comfort, van buiten een passende traditionele 
constructie. in de 'staart' ook nog de inge-
bouwde kapsalon van annet. met ontwerper 
en bouwer hebben ze het getroffen, vindt de 
familie stoop. maarten Koning paste het  
ontwerp aan persoonlijke wensen aan en  
timmerbedrijf Gerrit Bruin voerde het karwei 
ambachtelijk en op schema uit. de familie  
ervoer het als een groot voordeel dat het zelf 
exact wist wat het wilde, terwijl alles in de 
praktijk bespreekbaar bleef.

de 'Boereplaats' is een plaatje en een goed 
voorbeeld van een nieuwe functie op een  
historische plek in het landschap in een  
zeer verantwoorde vernieuwbouwjas.  
Kijk zelf maar op www.deboereplaats.nl.  
trouwens, slapen in het hooi kunnen wij 
u warm aanbevelen.  

B I N N E N
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In deze rubriek kijken we binnen in de stolp. Deze aflevering toont de binnen-  
(en buiten)kant van een nieuwgebouwde stolp als woning van de familie die een 
succesvolle Bed and Breakfast-accommodatie bestiert.  

▲
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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
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architect Chris dekker (1890, Heemskerk) 
heeft zich vooral bezig gehouden met boerderij- 
bouw. de ontwerpen van zijn hand dateren 
uit de periode grofweg tussen 1928 en 1954 en 
blijken daarmee in te spelen op de gegroeide 
behoefte aan meer wooncomfort en de  
toepassing van in die periode gangbaar  
geworden bouwmaterialen. in feite de laatste 
fase van stolpenbouw die toen al 350 jaar 
lang in noord-Holland in vrijwel ongewijzigde 
vorm de agrarische bouwkunst bepaalde. 
dorpstimmerlieden en metselaars leverden  
in eenvoudig bestek de stolpen, vooral in de 
latere 19e eeuw soms in seriematige opzet.  
na het in werking treden van de woningwet 
in 1902 werden door de overheid meer eisen 
gesteld aan de woonomstandigheden.  
daarmee kwam toezicht op het verbeteren 
van de kwaliteit van bouw en verbouw bij  
stedelijke burgerhuizen maar ook bij  
boerderijen op het platteland. 

Ploeteren 
de boerinnen die eeuwenlang in het achterom 
aan de kaastobbe hadden staan ploeteren en 
de vaat hadden gespoeld op de boenstoep 
aan de slootkant of bij de pomp boven de  
waterput begonnen ook te verlangen naar 
wat meer wooncomfort en vooral beter drink- 
water. zij verkozen een ledikant boven de  
benauwde bedstede. een WC binnenshuis zou 
hen verlossen van de gang naar 'het gemak', 
de plee boven de sloot. 
Vooral een keukentje met een aanrecht vòòr 
op de lange regel was een wens; een luxe die 
alleen kon worden gerealiseerd door het  
opofferen van een paar koeienplaatsen.  
dat viel samen met de ontwikkeling van de 
zuivelbereiding door (kaas-)fabrieken waar-
mee het achterom als plaats van de kaas- 
makerij in de stolp vrijkam voor de veestapel. 
aannemers dienden sindsdien bij de  
gemeente bouwtekeningen en bestekken te 
overleggen. maar met het maken van  
ontwerptekeningen was bij toenmalige  
ambachtslieden niet het sterkste onderdeel 
en gaandeweg werden er meer geschoolde 
bouwkundigen en architecten betrokken  
bij bouw- en verbouw. 

Architect Dekker
een van die architecten is Chris dekker (1890-
1984). Hij huwde een boerendochter en had 
zijn werkgebied in schagen en omgeving.  
een van z'n eerste ontwerpen tekende hij 
compleet met bestek in 1928 voor een nieuwe 
stolp in 't zand, in opdracht van veehouder 
jan Kooij. dekker had aan belangstellende 
aannemers bekend gemaakt dat bestek en  
tekeningen à 3,50 gulden aan zijn kantoor 
verkrijgbaar waren. de stolp van Kooij lijkt in 
veel opzichten nog op de traditionele noord-
Hollandse stolp. Het dak met riet gedekt en de 
Friese stalwijze gehandhaafd. mogelijk stond 
Kooij -zoals veel andere boeren- nog niet open 
voor 'stadse nieuwigheden'. ontwerpen die 
op veel onderdelen afweken van de gangbare 
traditionele stolpenbouw leverde dekker  
enkele jaren daarna voor twee stolpen in 
schagen. in 1933 in opdracht van de weduwe 
stammes voor de herbouw van een afgebrande 
stolp waarbij hij een stolp met dubbel vier-
kant ontwierp en een 'zuid-Hollandse' stal 
met de koeien met de kop naar binnen gericht, 
een radicale afwijking van de geldende  
traditie. met de ruimte in het achterom erbij 
waar een dubbele stal voor jongvee was  
ontworpen, kwam er ruimte beschikbaar voor  
28 melkkoeien. Voor de fundering koos hij voor 
een in die tijd revolutionaire vernieuwing in 
de boerderijbouw, namelijk gewapend beton 
voor het dragen van vierkantspalen en muren. 
Het woongedeelte was door een brandmuur 
gescheiden van het bedrijfsgedeelte. Via de 
voordeur kom je in een ruime hal met trap 
naar de verdieping met slaapkamers.  
dekker ontwierp twee woonvertrekken waar-
van een met erker en een 'echte' keuken met 
aanrecht met handpomp, aangesloten op een 
regenwaterbak die het van het pannendak 
opgevangen water verzamelde. 

Opdrachten
Voor een nieuwe boerderij aan de Kanaalweg 
in schagen vervaardigde hij een jaar later een 
vrijwel identiek ontwerp en niet lang daarna 
volgden opdrachten uit Wieringerwaard en 
Barsingerhorn en nadien ook o.a. uit de stolpen, 
Koedijk en sint maartensbrug. in de 25 jaar 

dat dekker zich met boerderijen bezighield en 
15 nieuwe stolpen ontwierp was nauwelijks 
iets veranderd aan dat concept.  
alle kenmerken zoals de rode dakpannen, de 
ingenieus versterkte dorsmuur en de stal- 
indeling naar zuid-Hollands model bleven  
gehandhaafd. Behalve stolpen ontwierp dekker, 
in zijn latere loopbaan met compagnon  
piet Koster, ook woonhuizen en bovendien 
schuren voor de nieuwe boerderijen in de 
Wieringermeer. Vermeldenswaard is een  
aantal identieke stolpen die na 1955 gebouwd 
werden door de gebroeders Westra uit  
Warmenhuizen; in dirkshorn, eenigenburg, 
schagen en Heiloo. dekker had deze boerderij-
en niet ontworpen maar de gelijkenis met de 
door hem ontworpen stolpen is frappant.  
alle bouwkundige vondsten van dekker zijn 
door de tijd die modernere bedrijfsvoering 
vereiste, ingehaald. maar wat bleef zijn de  
eigenzinnige boerderijen die de laatste fase 
van stolpenbouw een geheel eigen gezicht 
hebben gegeven.
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▲

de	stolpen	van	dekker
Van boerderijkenner Jaap N.de Wit ontvingen wij een artikel dat hij publiceerde in 
het tijdschrift De Kakelepost van de Historische Vereniging Schagen. De Wit is bezig 
met een uitgebreid onderzoek naar de boerderijen in de gemeente Schagen en  
stuitte op bijzondere ontwerpen voor nieuw te bouwen stolpen die getekend bleken 
door architect Chris Dekker die zich in 1925 in Schagen had gevestigd. Hier een  
verkorte bewerking van zijn artikel. 
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Stolp van Chris Dekker in Koedijk.

Bijls Buiten is de naam van de nieuwe buitenschoolse 
kinderopvang in Bergen. Een prachtige accommodatie, 
gecompleteerd met een 'speel'stolp. Onderdeel van het 
landgoed met agrarisch bedrijf en een grote, nieuw 
aangelegde boomgaard. ▲
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Historie
in noord-Holland vind je boomgaarden bij 
stolpen meestal aan de luwe zuidwestelijke 
kant van het erf. en zelfs op die plek moest 
men in onze provincie kiezen voor rassen  
die (zee)windbestendig zijn. de boomgaard 
vormt vaak een overgang tussen voor, het  
domein van de boerin, en achter, dat van de 
boer. in de boomgaard liet men kleinvee gra-
zen, bijvoorbeeld schapen of kalveren, die de 
boerin dan in de gaten kon houden. met een 
elzenhaag om de boomgaard sloeg men twee 
vliegen in één klap: deze diende als wind- en 
als veekering. om echt rendabel te zijn voor 
verkoop waren de boomgaarden in de meeste 
gevallen te klein. in de jaren '60 zijn er heel 
wat gerooid om ruimte te maken voor meer 
rendabele invullingen van de grond, zoals 
loopstallen, ingekuild gras en mais. daar werd 
zelfs een rooipremie voor verstrekt. als gevolg 
van deze ontwikkeling is de kans groot dat u 
nu in een stolp woont zonder boomgaard. 

Keuze maken
als u ervoor gaat om een nieuwe boomgaard 
op uw erf aan te leggen, dan moet u een  
belangrijke keuze maken. de eerste vraag  
die u moet beantwoorden is: waar moet de 
boomgaard komen? een luwe plek op rijke, 
goed doorlatende grond biedt de meest  
gunstige omstandigheden voor fruitbomen. 
achter de duinen is de grond vaak wat arm 
voor een boomgaard. zonodig kunt u de  
bodem verbeteren voor u tot aanplant  
overgaat. luwte kunt u creëren met behulp 
van een houtwal of een haag.

dan volgt de keuze voor het ras en het type 
onderstam. 
Bij het kiezen van het ras spelen uw persoon-
lijke voorkeuren een rol: van welk fruit houdt 
u vooral: appel, peer, pruim of kers? Wilt u 
fruit om uit de hand te eten of om in de  
keuken te gebruiken voor moes of sap?  
Wanneer moet het plukrijp zijn? per soort 

fruit heeft u de keuze uit verschillende rassen.  
oudere rassen zijn uit historisch oogpunt 
leuk om aan te planten. ze hebben als bij- 
komend voordeel dat ze gemakkelijker zonder 
bestrijdingsmiddelen te telen zijn.  
de pomologische Vereniging noord-Holland, 
die zich inzet voor het behoud van hoogstam-
fruitbomen, heeft een prachtige collectie-
boomgaard, waarin u wel 300 verschillende 
appel- en perenrassen kunt zien en in de 
oogsttijd ook proeven!

Bij de keuze van rassen in uw boomgaard 
moet u ook rekening houden met het feit dat 
fruitbomen bestoven moeten worden om 
vruchten te dragen. er zijn maar enkele rassen 
die zelfbestuivend zijn. Het is dus belangrijk 
dat u in uw boomgaard rassen combineert 
die elkaar goed kunnen bestuiven. informatie 
over te combineren rassen vindt u onder  
andere in het informatieve boekje 'de Bongerd' 
dat is uitgegeven door tirion natuur. maar 

Een	boomgaard	op	je	erf
De stolpeigenaar die streeft naar een historisch ingericht erf kan eigenlijk niet zonder een boomgaard. Boomgaarden, ook wel 
'bongert' of 'boogerd' genoemd, waren vroeger op bijna elk boerenerf te vinden. Als je fruit wilde eten moest dat ook wel,  
want in de winkel was het aanbod lange tijd mager en erg duur. Tegenwoordig kunnen we vrachten fruit uit de hele wereld voor 
lage prijzen in de supermarkt kopen. Maar fruit van je eigen boom, dat smaakt toch anders. De bloesempracht in het voorjaar  
krijg je daarbij cadeau.
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ook de deskundigen van de pomologische  
vereniging kunnen u hierover adviseren.  
Voor de onderstam kunt u kiezen uit een  
halfstam of hoogstam. Bij een halfstam  
bevinden de vertakkingen van de boom zich 
vanaf ongeveer een 1,25 tot 1,5 van de grond 
(dus binnen het bereik van schapen), bij de 
hoogstam vanaf 1,8 tot 2 meter. Halfstammen 
plant u ongeveer 4,5 tot 6 meter uit elkaar, 
hoogstammen hebben 8 tot 10 meter tussen-
ruimte nodig. de ideale boomopstelling is in 
rijen in noord-zuidrichting, met de kleinste 
bomen het meest zuidwaarts. planten doet u 
bij vorstvrij weer vanaf half oktober tot eind 
maart. november en december zijn in het  
algemeen de beste maanden. als u schapen  
in een halfstam boomgaard wilt laten grazen, 
moet u de bomen beschermen met een  
metalen korf om de stam.

Snoeien
om een goede opbrengst te leveren hebben 
fruitbomen snoei nodig. de eerste twee tot 
drie jaar na de aanplant zorgt snoei ervoor 
dat de boompjes de juiste vorm krijgen.  
daarna zorgt onderhoudssnoei voor het  
behoud van die vorm en een vitale boom. 
over het snoeien van fruitbomen is voldoende 
informatie beschikbaar in boeken en op inter-
net. maar het meest leert u van het meekijken 
met een deskundige en het daarna zelf doen. 
ook een speciale snoeicursus van de pomolo-
gische vereniging is een mogelijkheid. zeker 
als er sprake is van achterstallig onderhoud  
in een al bestaande boomgaard is een  
deskundige aanpak vereist. de vrijwilligers 
van de pomologische vereniging kunnen u 
hierbij (tegen een bescheiden vergoeding)  

behulpzaam zijn. daarnaast is het in sommige 
gevallen mogelijk om voor achterstallig onder-
houd en herstel van uw oude boomgaard sub-
sidie te krijgen via landschap noord-Holland 
in het kader van de subsidieregeling kleine 
landschapselementen (t: 088-0064400).

Bent u inmiddels warmgelopen voor een 
boomgaard? of heeft u nog twijfels? in beide 
gevallen kan ik u de open dag in de collectie-
boomgaard van de pomologische vereniging 
van harte aanbevelen. 
op zaterdag 22 augustus ziet u daar de  
boomgaard op zijn mooist: vol fruit!

Esther de Winter 
adviseur boerenerven
met dank aan Geo de Kruijk, pom 
(pomologische Vereniging noord-Holland)
Bronnen: 'Boerenerven in West-Friesland',  
uitgave van landschap noord-Holland/  
Westfries Genootschap/Boerderijenstichting 
noord-Holland, 'de Bongerd', uitgave van  
tirion natuur.

Heeft u interesse in het noord-Hollandse 
boerenerf? en heeft u informatie over of 
specifieke kennis of beeldmateriaal van de 
historische inrichting van het erf? Wellicht 
wilt u dan meewerken aan een project om 
de streekeigen kenmerken en kwaliteiten 
van de boerenerven in verschillende delen 
van noord-Holland in kaart te brengen. 
landschap noord-Holland wil graag met  
u daarover in contact komen. Bellen of  
mailen naar anne dillon: t: 088-006-4442.  
e: a.dillon@landschapnoordholland.nl

pomologische Vereniging noord-Holland
locatie collectieboomgaard: kruispunt  
olgerweg/middenweg, middenbeemster .
Bezoek: iedere donderdagochtend en op de 
open dag (22 augustus 2009). 
Website: www.hoogstamfruitnh.com
secretaris pom: Bob jongejans.  
t: 0299-640639. e: de_toeval@planet.nl 

Schellinkhouter
als we in noord-Holland over appel- en  
perenrassen spreken vallen namen als 
schagerrood, sweet Caroline, rode tulp- 
appel, paternoster, jodenpeer, prinsenpeer.  
Bij al deze namen hoort een West-Friese 
benaming. schagerrood is Winterroodje, 
paternoster is meigroen. maar de schel-
linkhouter mag bij nieuwe aanplant niet 
ontbreken. G.dekker, die de appel in 1885 
introduceerde, vond deze appel als zaailing 
van princesse noble goed genoeg om de 
appel te promoten. Het is de vraag of dat 
nu 125 jaar later nog mogelijk zou zijn.  
Voor de handel heeft de appel te veel  
onregelmatige vormen.
door de pomologische Vereniging zijn er  
in noord-Holland op ruim tien locaties van 
texel, via andijk tot in de schermer en de 
Beemster ongeveer 25 bomen gelokaliseerd. 
de schellinkhouter is prima eetbaar als 
handappel. Het is een zachtzure hand- 
appel met een aromatische smaak, die 
knispert tussen de tanden. de appel heeft 
mooi sappig wit vruchtvlees. Goed eetbaar 
in oktober en november.
aanbevolen bij nieuwe aanplant!
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Prijs 17.50
isbn 987-90-78381-21-1

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

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.

Verdronkenoord 47-49 ■ 1811 BB Alkmaar 
T 072 520 09 63 ■ M 06 222 232 53

ajvbouw@chello.nl

sterk in o.a.

traditionele kapconstructies

D E E L N E M E R  I N T E R F A R M S  E M I G R A T I E S E R V I C E

Middenweg 9 • Andijk • (0228) 59 22 44 • www.kwantesmakelaardij.nl

Bezoek ook onze site www.kwantesmakelaardij.nl voor ons volledige aanbod.

• Aan- en verkoop van bedrijven en land
• Aan- en verkoop buitengewoon en particulier onroerend goed
• Onteigening
• Pachtzaken
• Melkquotum
• Agrarische taxaties
• Financierings- en verbouwingstaxaties
• Advies en begeleiding bij emigratie (Interfarms Emigratieservice)
• Specialist in Buiten Wonen

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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In deze rubriek grasduinen we in het  
rijk gevulde foto-archief van de bekende 
Noord-Holland fotograaf Wijndel  
Jongens. Hij legde het boerenleven vast 
in vele kenmerkende aspecten: de stolp 
en omgeving maar ook interieurs,  
gebruiksvoorwerpen en gereedschappen. 
Dit jaar met het thema 'dikwijls  
verdwenen houten details op het  
boerenerf'. En voor wat betreft deze  
aflevering: het betreden én het lezen  
is geheel op eigen risico.

nabij Kwadijk, onderaan de Westdijk 11 in de 
purmer: een houten plee op palen boven de 
sloot: tot voor kort geen uitzondering achter 
of naast de stolp. dit exemplaar is bovenaan 
voorzien van een klokgevelachtige versiering 
en een zadeldakje. de meesten waren simpe-
ler met een naar achteren aflopend pannen-
dakje waarop een waterbord met eraan een 
witte windveer. Vaak groen geverfd zoals hier, 

maar ook wel geteerd zoals bij molens. soms 
was er een hartje gezaagd, hoog boven in de 
deur. die ging van binnenuit op slot met een 
haakje op een kier en van buiten op de wurvel. 
aan de zijkanten waren vaak raampjes aange-
bracht in de vorm van een ruit, de zoutedrop 
om tijdens 't bouten lekker te kunnen gluren. 

Het interieur was (anti-)vliegenblauw geverfd 
en sober, namelijk een kist met zitplank en 
gat waarop een rond deksel. aan de wand  
een scheef bakje waarin versneden kranten  
of pagina's van Vrije Geluiden voor het  
grijpen stonden. 
ook werden er spreuken in geklad zoals:  
'rust je niet dan poep je nog, poep je niet dan 
rust je toch' of 'in dit donkere hol, waar geen 
vogel zingt, laat de mens iets vallen wat erbar-
melijk stinkt' en tot slot 'de taaiste biefstuk 
van de slachter komt hier terecht, maar heel 
wat zachter'. tijdens de winter met langdurige 
vorst kon een probleem oprijzen onder het 
huissie. omdat het slootwater bevroor, toren-
de de punt der groeiende hoop ontlasting, 
vermengd met flarden krant, langzaam maar 
zeker omhoog… een vies klusje maar op zeker 
moment moest dan de bijl er in. op Volledam 
(Volendam, red.) werd dat destijds de beer 
kappen genoemd. Wat de voorloper van  
't watercloset of de WC van heden betreft, er 
waren diverse namen voor deze onderkomens. 
de uitvinder van de poepdoos,'t gemak, gerief, 
huissie, nummer 100, privaat, secreet, stilletje 
en schijthuis heb ik tot op de dag van gisteren 
nog niet kunnen traceren. 

Foto: purmer (1980) stolp & plee.

n.b. inmiddels is dit schijthuis op deze plek  
in oude luister hersteld en als zodanig in  
gebruik.
met het fotograferen van deze objecten heb  
ik mij tevens een titel verworven en ben ik, 
-volgens voorheen de uitbater van café  
de jonge ruiter in Grootschermer Kees van 
truyen-, kampioen schijthuizenkieker van 
noord-Holland…

13

stolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwinkelstolpenwink

 naam:

 adres:

 postcode en woonplaats:

ik bestel hierbij: (alle bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Boerenhekken op kaart 8 kaarten à  10,-
… ex. Noord-Hollandse Boerenhekken à  17,50
... ex. handreiking Vierkant achter de stolp à  7,-
... ex. boek De Stolp te Kijk à  19,50
... ex. boekje ‘Boerenerven in West-Friesland’ à  13,50
... ex. boek ‘Ruim Zicht’ à  18,50
... ex. boek Landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier à  65,-

... ex. Fietskaart Beemster-de rijp-zeevang à  2,50

... ex. videoband stolp in zicht à  16,-

... ex. dvd stolp in zicht à  24,-

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
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De Coranti jn 26d, 1689 AN ZWAAG

T 0229 21 09 10, F 0229 27 25 84

Gespecial iseerd in het
restaureren van oude gevels

- reinigen -
- sni jvoegen -
- impregneren -

v o e g b e d r i j f

e-mail: post@
sander

dou
m

a.
nl

www.sanderdoum
a.nl

Heeft u ideeën over nieuw- of 
verbouw van uw stolpboerderij?

Bureau22 helpt u bij het  
verwezenlijken van uw plannen!

Burgemeester Doumastraat 22
1619 CP Andijk
T: 0228-592978
F: 0228-592146
E: info@bureau22.nl
I: www.bureau22.nl

Van ontwerp tot oplevering!

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 

De Veenhoop
Hoornseweg 2

1687 ND WOGNUM
telefoon 0229 57 22 57

www.ovmdeveenhoop.nl

Speciaal voor de brandverzekering van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.

Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet vanaf € 1,85 o/oo

V
Anno
1795

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.

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

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
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▲

in het boek 'Boerenhekken' van Cor van  
sliedregt (uitgeverij noord-Holland, 2008)  
besteedt de zelfverklaarde hekkoloog en  
fotograaf aandacht aan -zoals hij ze zelf  
karakteriseert- 'de deuren van het landschap'. 
ze verdwijnen echter in rap tempo en worden 
in ruilverkavelingen zoals die rond sijbekar-
spel-Wadway massaal door ijzeren tegen- 
hangers vervangen. louter om economische 
reden. 'ze zijn nu eenmaal goedkoper', is het 
veelgehoorde en enkele argument. terwijl  
de provinciale landschapsregeling (en in  
laag-Holland een specifieke boerenhekken- 
regeling), die landschap noord-Holland beide 
uitvoert, juist stimuleert het houten boeren-
hek via voorlichting en subsidies te behouden!

Galerie zinc, landschap noord-Holland en de 
Boerderijenstichting willen meer aandacht 
voor het allerleukste en meest onderschatte 
element in het noord-Hollandse landschap: 
het houten boerenhek. dit hek, dat tegelijker-
tijd toegang en afscheiding is, is een belang-
rijk onderdeel in het platteland. zonder hek 
geen rustpunt voor het oog, geen oriëntatie 
tussen slootkant en platte horizon. en dat 
geldt voor boer, vogelaar, (berm)toerist en 
wandelaar; voor koe, paard, schaap en hond. 

Het houten boerenhek is te mooi om te laten 
verdwijnen, het past in de polder, langs de 
weg, op de dijk, als op de dam.

Kaarten en tentoonstellingen
daarom werken de drie genoemde organi- 
saties samen met een spaaractie voor het 
houten boerenhek. acht ansichtkaarten met 
vier zwart-wit foto's uit het boek en vier full-
color afbeeldingen van hekkenkunst van jan 
Groenhart, jan Giling, Han mes en Co van 
assema vormen de basis van deze actie.  
een set van acht kaarten kost € 10,-. met de 
opbrengst van de verkoop worden zoveel  
mogelijk houten boerenhekken terugge-
plaatst in het noord-Hollandse polderland. 

de vier kunstenaars maken bovendien een 
speciaal kunsthek om de spaaractie nog  
meer te stimuleren. rond de boerenhekken 
organiseert Hoogheemraadschap Hollands 
noorderkwartier een tentoonstelling in zowel 
de foyer aan de schepenmakersdijk 16 te 
edam, als in het informatiecentrum dijk te 
Kijk te petten. uiteraard met foto's van Cor 
van sliedregt. deze dubbelexpositie loopt  

deze zomer van 15 juli tot en met 15 september. 
toegang gratis. Kijk voor bezoekdagen  
en tijden op www.hhnk.nl.

Hek mee en bestel! 
de kaarten zijn met de bestelbon (pag.13) te 
koop bij de Boerderijenstichting -sommigen 
reageerden al op de allereerste oproep!-, in de 
winkel van het landschap te Castricum (lees 
de aankondiging in het lnH-tijdschrift van 
mei; blz. 26), bij dijk te Kijk in petten en ten 
slotte bij Galerie zinc te Bergen. 

We zoeken nog bevriende en behekte  
gemeenten, organisaties en bedrijven die  
(veel) meer dan 1 set willen afnemen voor  
een zo groot mogelijk hekkenresultaat ten 
plattelande. 
info en opgave via het secretariaat. doe mee! 
sluit je aan!

Spaar een houten boerenhek, want dat staat 
lang niet gek.

Spaar het houten hek met een ansichtkaartset
Boerenhekkenactie
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over te nemen een gedemonteerde  
vierkantsconstructie, in goede staat.  
5 bij 5 meter voor een stolp van maximaal 
15 bij 15 meter buitenmaat.  
t.e.a.b. omgeving Wijdewormer.  
Contact: t: 06-51 72 15 12. ▲

Boerenhekken in de omgeving van Edam.
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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) stierop 1, 1911 nG uitgeest
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Katja Bossaers, Westbeemster
joop van diepen, oosterblokker
sander douma, schermerhorn
maarten Koning, de Goorn
Wim schermerhorn, Grootschermer
piet Verhoeven, Heerhugowaard
noud de Vreeze, alkmaar
anneke zandt, twisk

De adviseringscommissie:
Sander Douma, Esther de Winter (boerenerven) en 
ing. Pieter J. Prett (secretaris).

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 bij-
drage 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.

elise let op   >>>
nb nr. en maand en jaar

een te bouwen stolp in Tuitjenhorn als onder-
dak voor fitnessruimte en een biljartzaal.  
Het nieuwbouwplan van een particulier toont 
ook een schuur als plek voor exposities.

de sloper maakt in Obdam korte metten  
met een stolp uit 1889. de eigenaar heeft de 
leegstaande boerderij volgens dorpelingen 
bewust laten verpauperen. er worden vier 
huizen gebouwd.

de plaatselijke historische vereniging heeft 
een familie beloond met de 'opsteker',  
als waardering voor het in oude luister  
herstellen van een stolp in Wijdenes.  
deze jaarlijkse prijs is nieuw.

een zustervereniging heeft een soortgelijke
waardering toegekend in Wognum. met veel
gevoel voor traditie is een stolp gezet. een his-
torisch verantwoorde verfraaiing van het dorp.

rond het overgebleven vierkant wordt in  
Den Helder een stolp herbouwd als halfge- 
sloten dependance van jongereninrichting 
doggershoek. justitie geeft het nieuwe  
onderdak de naam 'doggerij'.

Het klusje keert jaarlijks terug in Westwoud.
Gesnoeid krijgen leilinden voor een stolp snel
jong blad om de zon te weren. na het verbre-
den van de weg zijn de bomen in 1951 geplant.

de Branderhoeve in Hoogkarspel is ingericht
als woonvoorziening voor vijftien mensen
met een beperking. de stolp stamt uit 1839.

de stolp is de naam van een groepsaccommo-
datie in Den Hoorn op texel. over twee  
gebouwen zijn totaal 120 bedden verdeeld.  
de stolp is het gehele jaar open en is favoriet 
bij scholen en families.

een statige stolp in Wijdenes is ingericht als
zonnehuisboerderij. een landelijke stichting 
biedt hier tijdelijk onderdak aan kinderen  
die het moeilijk hebben. met volop ruimte  
om te spelen.

de verbouwing van een schuurboerderij tot 
woonstolp in Julianadorp springt in het oog. 
na een brand in 1978 van de pietershoeve 
volgde herbouw als schuur.  nu keert de  
oorspronkelijke vorm terug.

een leegstaande stolp in Onderdijk is door 
brand geheel verwoest. de eigenaar had 
sloopplannen en wilde er vier huizen zetten. 
Boerderijenstichting noord-Holland verzette 
zich tegen sloop.

een stolp als onuitputtelijke inspiratiebron 
voor een schrijver. alex Verburg woont in  
Oosterleek. zijn nieuwe roman 'dwaalingen' 
speelt zich af in de oorlog en gaat over een 
meisje dat verliefd is op een jongen die voor 
de duitsers werkt.

extra aandacht op Koninginnedag in het
100-jarige Julianadorp voor de stolp
'oranje Vrijstaat'. de naam herinnert aan  
de Boerenoorlog dik 100 jaar geleden in  
zuid-afrika. ▲

deze rubriek toont stolpen in een niet-alle-
daagse vorm. in onze Boerderijen Beeldbank 
vind je meer dan 5.400 stolpen en een aantal 
ervan met een opvallende gedaanteveran- 
dering (www.boerderijenstichting.nl).

stolpencuriosa

Curieuze stolptransformatie in Bergen.
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Opmeer. Ook hier verdwijnt een fraaie stolp; onder het 
nieuwe Scheringa-museum.
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