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Stolpen in ‘3B’

Aartswoud, Texel, Edam
In dit nummer een staalkaart van stolpactiviteiten in de provincie. Een bijdrage van Wilma
Eelman over een flink aantal recente restauraties
en nieuwbouwprojecten op Texel; nieuws
over het plan om een laat-19e eeuwse (‘onvolledige’) stolp tot Rundveemuseum in te richten
en de trieste ondergang van een stolp in
Edam waar een buitenproportioneel buitenhuis voor in de plaats dreigt te komen.

Nummer 50!

FOTO: RUNDVEEMUSEUM AARTSWOUD

Een formidabele mijlpaal (vinden we zelf).
De 50 nummers van de nieuwsbrief ontvouwen
een breed scala van de stolp: historie en naamgeving, adviezen en tips, restauraties en sloop,
acties en beleid. Het eerste nummer verscheen
in 1988. De titellijst is voor leden op verzoek
verkrijgbaar en van een aantal nummers zijn
nog exemplaren op te vragen. Overigens: tips
voor onderwerpen zijn altijd welkom.

Smssen voor 1 miljoen!

Aartswoud. Interieur van de boerderij Aat Grootes. Hier gaat de imposante kapconstructie oude runderrassen herbergen.

Het is zover! Na een intensieve inventarisatie,
een zorgvuldige verwerking en redactie plus
de laatstelijk aangekondigde testfase is het
-eindelijk- zover. De Noord-Hollandse stolpboerderijen worden digitaal en daarmee
driedimensionaal tegelijk door de ingebruikname van de Boerderijen Beeld Bank. Al onze
stolpen in ‘3B’, de Boerderijen Beeldbank.
De stolp op het net! De kersverse gedeputeerde
van cultuur van de provincie Noord-Holland,
mw. Sascha Baggerman, verricht op 4 oktober
in het toepasselijke stolpvormige gemeentehuis van Beemster de feestelijke aftrap.
Daar is het bestuur van de Boerderijenstichting
zeer verguld mee, net als met de verkregen
medewerking van de gemeente Beemster.
De presentatie, ingekaderd in een middagsymposium, wordt verzorgd in samenwerking
met het nieuw geformeerde Cultureel Erfgoed
Noord-Holland. In deze nieuwsbrief uitvoerige
informatie.

Vierkant
De handreiking voor gemeentelijk beleid
‘Vierkant achter de stolp’, die de Boerderijen-

stichting recent aan de verzamelde NoordHollandse gemeenten te Volendam
presenteerde, vormt mede de rode draad in
het symposium en moet -naar de mening
en inzet van de Boerderijenstichting- in
samenhang met de Beeldbank een belangrijk
instrument gaan vormen in het behoud van
de stolpen. Bovendien in de stimulering van
nieuw en verantwoord tweede gebruik.
Met zorgvuldige aandacht voor de traditie en
het oorspronkelijke gebruik van de stolp en
met bouwkennis van zaken kan de stolp langer
bijdragen aan de duurzame ruimtelijke
kwaliteit van Noord-Holland. Want, zonder
stolpen … enfin, dat weet u wel.

Dankbetuiging
Secretaris Mart Groentjes wil iedereen
hartelijk dankzeggen die belangstelling toonde
of feliciteerde met de hem door H.M de
Koningin uitgereikte Zilveren Anjer voor zijn
vele stolpboerderijenwerk. Hij en zijn vrouw
zijn werkelijk overladen met post, mail, bloemen en andere huldeblijken. ‘Ik ben er nog
dagelijks beduusd van’, is zijn commentaar.
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Woensdag 10 oktober 21.30 u. zendt de AVRO,
in samenwerking met de BankGiro Loterij,
de eindronde van de ‘Restauratieprijs’ uit.
De kijkers beslissen wie er met de prijs van 1
miljoen aan restauratiegeld vandoor gaat.
Stem mee voor het Rundveemuseum (zie pag. 5).

Contributie
De Boerderijenstichting wil de administratie
graag moderniseren en aanpassen aan de tegenwoordige normen voor een adequaat en efficiënt
geldverkeer via bank en giro. Mocht u reeds een
machtiging hebben afgegeven dan treft u hiervan een bevestiging aan bij deze Nieuwsbrief.
Bij voorbaat onze dank voor uw jaarlijkse bijdrage
van -tenminste- € 15,-.
▲
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Zuidoostbeemster

Nekkerweg 37

Deze rietgedekte stolpboerderij is gelegen op een paradijselijke en landelijke woonstek
met privacyvolle tuin en unieke fruitboomgaard in werelderfgoed de Beemster. Goede bereikbaarheid van zowel Purmerend als Amsterdam én nabij de 9 holes golfbaan “Vrederust”!
De statige entree van het perceel wordt gevormd door een brug met sierlijk hekwerk en
poort met aan beide zijden een imposante kastanjeboom. De centraal op de kavel gelegen
woonboerderij (12 x 12 meter) is in 1994 vrijwel geheel opnieuw opgebouwd en stijlvol afgewerkt. Het geheel is gelegen op een perceel van maar liefst 4.160 m2. Het vrijstaande bijgebouw is thans in gebruik als berging en gastenverblijf v.v. woonkamer/keuken,
slaapkamer en badkamer.

Vraagprijs € 1.149.000,- k.k.
Tel. 0299 - 68 37 68
Middenweg 152 - Middenbeemster

www.trompgarantiemakelaars.nl

vierkant achter uw stolp
architectenburo ir henri leloup bv
warder 132 1473 ph warder
tel. 0299 - 401 380
www.leloup.nl

ARNOLD’s
BOUWMATERIALEN
in- en verkoop
oude bouwmaterialen
met name:

oude handvorm metselstenen
(Waal-, Vecht- en Rijnformaat),
plavuizen, tegels,
oude straatklinkers, etc.
Corr.adres: Magnusstraat 19, 1741 GP Schagen
Tel/fax: 0224 - 21 72 11 Mobiel: 06 - 53 85 88 66
Opslag: Nijverheidsweg 14 Schagerbrug
www.arnoldsbouwmaterialen.nl

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer
•
•
•
•
•
•
•
Volger 45, 1483 GA De Rijp

B.V.

nieuwbouw
verbouw
renovatie
onderhoud
houtskeletbouw
machinale houtbewerking
kozijnenspuiterij

tel: 0299 673487

fax: 0299 674626

www.duinmaijer.nl
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Kiek 5

De koe centraal
Ondanks deze zeer moderne toepassingen is
de indeling uitermate des stolps. De fors
bemeten staart herbergt zonder enige twijfel
de lange regel, de koestal. Ventilatie op het
dak en onder de stalramen die bovendien veel
daglicht binnenlaten. Alles ten faveure van de
koe. Meer lucht en licht geeft gezondere
koeien die meer melk geven. Algehele doorvoering van het destijds moderne begrip
(bedrijfs)hygiëne voor een betere boereneconomie. De eenvoudige houten deur in de
zijgevel, maar ook die deftige deur in de voorgevel (de voorkant die gezien werd en gezien
moest worden!) geven dus uitsluitend toegang
tot de koegang, tot de stallen. Hetzelfde
principe geldt voor het enkele raam (met een

zesruiter bovenraam!) naast deze ‘voordeur’.
Kijkt dus in op de stal. Voor de evenwichtige
indeling van de voorgevel en de voorname
uitstraling is dat raam echter essentieel.
Je reinste decortoepassing volgens de rijke
boerentraditie!
De woonruimte gaat schuil achter de voorgevel met twee dubbele raampartijen met
een schuifraamconstructie en twee kleine
bijramen. De twee kleine ramen in het dakvlak doen vermoeden dat er boven werd
geslapen. De vierkante schoorsteen spreekt
duidelijke vormtaal. Een kleine makelaar
bekroont de spits van het imposante strakke
stolpdak. Het kleine huisje naast de stolpboerderij moet wel haast het kleinste huisje
zijn. Omdat er sloot is te bekennen bestaat
het vermoeden dat het huisje bovenop de
gierkelder staat. Ook dit essentiële gebouwtje
strak en proper. Dakpannen, windveren en
een raampje voor licht en lucht.
Deze strakke stolp is een propere boerderij
zoveel is zeker; de drogende witte was is
hiervan de wapperende getuigenis.
Wie weet meer? Reacties graag naar het
secretariaat.
▲

FOTO: REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR

De stolp van kiek 5 in het vorige nummer van
de nieuwsbrief is ‘De Vuik’ aan de Breeden
Weg in Oudorp bij Alkmaar. Zo meldt ons
Jaap van Beek uit Nieuwe Niedorp en staat
evens vermeldt in een (overigens uitverkocht)
boek van Uitgeverij St. COOG over vier eeuwen
land- en veldnamen rond Sint Pancras en
Oudorp. ‘Als samensteller van dat boek herkende ik de stolp onmiddellijk’. De naam
komt van een oude herberg die ten zuiden
van de Halvemaansbrug stond. Rond 1890
sluit de herberg zijn deuren, maar gaat als
boerenbedrijf verder. Sinds 1828 bezit de familie
Heineken de Heerlijkheid Oudorp, inclusief
‘De Vuik’. In de crisisjaren van de 20ste eeuw
wordt de boerderij verkocht aan veehandelaar
Vethaak, die de stolp in 1922 verbouwt in de
staat zoals de foto laat zien.

stolpbouw, begin vorige eeuw. Als eerder gezegd geeft de stolp een kloek en zeer proper
aanzien. De witte, gladde muren (met donkere
onderrand voor het opvangen van opspattend
(regen)water) zijn voor en opzij even hoog,
het lege erf, de summiere maar strakke
erf-afscheiding, de grote ramen en de
ventilatiekanalen versterken bevestigen deze
veronderstelling.

De stolp van Kiek 5 bleek in Oudorp.

Kiek 6

Het zeer grote grondvlak, de strakke vormgeving, de hoge muren en het toegepaste
lucht- en daglichtgebruik duiden op een late

FOTO: REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR

Op de nieuwe kiek wederom een groot formaat
stolpboerderij die spiksplinternieuw is bovendien. De moderne stalramen van de stolp met
staart en de vier kloeke ventilatiegaten op
het geheel met pannen gedekte dak verraden
het karakter van een proef- dan wel een modelboerderij. Een opmerkelijke prent die de
redactie toch met de nodige vraagtekens laat
zitten, ondanks de toevoeging ‘boerderij
onder Heiloo’. Welke boerderij is dat dan,
waar precies en wat is de geschiedenis van
deze modelstolp? Dat is de vraag.

De Kiek 6 Wie-weet-waar-stolp.
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
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Traditionele sparrenkap met een R-waarde van 9,5!
Zuideruitweg 2, Wijdenes

Laat Maarten maar tekenen!

schilderen - behangen - beglazen - kleuradviezen - decoraties - onderhoudsschema’s - klein onderhoud

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.
Uw kostbare stolpboerderij wordt door ons deskundig en k(l)eurig verzorgd!

Kerkstraat 40
1687 AS WOGNUM
T 06 - 22 799 263

www.deverffraaier.nl
info@vanbenschop.nl

Heeft u bouwplannen?
Bouwer van burger- en utiliteitsbouw,
restauratie, renovatie, onderhoudswerken
en projectontwikkeling.

bv
AkerbouAw
kersloot

ITSBOUW
BURGER- EN UTILITE

Akerbouw b.v.
Geesterweg 6a
1911 NB Uitgeest
0251-315817
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Rundveemuseum Aartswoud
Kort geleden is de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes in het leven geroepen met als doelstelling het vestigen van een
museum voor oude koeienrassen in een monumentale boerderij in Aartswoud. Het plan dingt mee in de BankGiroLoterij TV wedstrijd Monumenten.
De boerderij aan de Schoolstraat 43 in Aartswoud van veehouder Aat Grootes (die in 1998
overleed) is een rijksmonument dat geheel in
zijn oorspronkelijke verschijningsvormbewaard
is gebleven. Een ‘onvolledige’ stolp met aangebouwd voorhuis uit ca. 1890 dat momenteel
in zeer slechte staat van onderhoud verkeert
en dringend restauratie behoeft. Het wordt
geëxploiteerd door de Stichting Monumentale
Bouwkunst, gevestigd te Hoorn. De erfgenamen
Grootes hebben de boerderij met vier hectare
agrarisch land te koop aangeboden aan de
Stichting Rundveemuseum Aat Grootes.

Waarom een rundveemuseum?
De redding van een monumentaal en gezichtsbepalend pand is wel vaker een project van
betrokken burgers. Maar waarom zou je daarin
een museum vestigen voor oude rundveerassen? Meindert Nieuweboer, tot voor kort
zelf melkveehouder in Aartswoud, zegt het zo:
‘Tegenwoordig wint de economie het van de
nostalgie, ook in het boerenbedrijf.

Zo fokken we koeien op melkproductie, en de
fokstieren die op die factor goed vererven
hoeven heus niet allemaal van één ras te zijn.
Dat betekent dat onze veestapel steeds meer
op elkaar gaat lijken en dat de oorspronkelijke
inheemse rassen langzamerhand verdwijnen.’
De oprichters van de stichting vinden dat een
verlies, en willen een museum oprichten om
die rassen te behouden voor het nageslacht.
De koeien krijgen een nieuwe potstal en er
komt een educatief centrum. In het voorhuis
komt de beheerder van het museum te wonen.
In de oorspronkelijke stal achter het voorhuis
wordt woonruimte gecreëerd voor een aantal
bewoners met een verstandelijke beperking,
die in en om het museum werkgelegenheid
aangeboden krijgt.

den pronkt een zogenaamde leugendeur, die
geen toegang naar de achterliggende ruimte
biedt, maar uitsluitend voor de symmetrie
is aangebracht. De gietijzeren stalraampjes
zijn bijzonder van vorm. Het boerderijtype is
afwijkend van de gangbare vorm van het
West-Friese stolptype. Geen vierkant met
piramidaal dak en een voorend en ‘koestaart’.
Ook de ligging is mooi: midden in het dorp,
naast de dorpskerk en tegenover het café; zoals het hoort in een West-Fries dorp van deze
schaal. De boerderij is er echter nog slecht aan
toe, net als die oude runderrassen. Een mooi
plan dus om de zorg voor beide problemen te
combineren waarmee ook een bijdrage wordt
geleverd aan de leefbaarheid van het dorp.

AVRO restauratieprijs?
Waardevol dorpsgezicht
De boerderij is fraai van bouw. De voorgevel
is verticaal en horizontaal geleed door
uitgemetselde banden en versierd met bakstenen medaillons in de topgevel. In het mid-

De Stichting Monumentale Bouwkunst kan
wel wat geld gebruiken, maar heeft dan ook
een bijzonder goed doel. Dat realiseerde ook
de AVRO zich, die het Rundveemuseum Aat
Grootes nomineerde voor de eindronde van
het televisieprogramma BankGiro Loterij
Restauratie, waarin vijftien organisaties met
een goed plan -maar met te weinig financiële
armslag- zich presenteren in de strijd om een
restauratiebijdrage van niet minder dan
1 miljoen euro. De kijkers brengen hun stem
uit om zo hun favoriet aan het grootste aantal
punten te helpen. Kijk op woensdag 10 oktober
naar Nederland 2 om uw stem uit te brengen
op het Rundveemuseum Aat Grootes!
De finale van het programma is te zien op
31 oktober. U kunt het Rundveemuseum ook
met een bijdrage steunen. Meld u dan bij:
m.nieuweboer@hetnet.nl T 0229-581378 of
aartdewit@zonnet.nl T 0226-452323.
▲

FOTO: RUNDVEE MUSEUM, AARTSWOUD

In Aartswoud vind je meer van die onvolledige stolpen met voorhuis, gebouwd in het
laatste kwart van de 19e eeuw. Ons van de
redactie is ooit verteld dat er hier van invloeden van de Groningse boerderijbouw
sprake is geweest. Maar waarom is dat in
Aartswoud het geval? En wat is het voordeel in de bedrijfsvoering? Interessant
onderwerp voor nadere studie! Je vindt die
afwijkende bouwvorm ook bij de boerderijen
Schoolstraat 59, Korte Wuiver 3, Zuiderzeestraat 5, 42 en 51 en Braakweg 2 (afbeeldingen
en gegevens zijn te zien in de Boerderijen
Beeldbank).
Het statige voorhuis van de boerderij Aat Grootes.
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
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De Stolp op het Net:

De Boerderijen Beeldbank gaat van start
Al bijna zeven jaar is er aan gewerkt: de inventarisatie van alle stolpboerderijen in Noord-Holland. Leden van 51 historische
verenigingen en ook 36 individuele vrijwilligers stroopten dorp en land af om stolpen te tellen, te noteren en te fotograferen.
Het resultaat: een berg van 5.529 ingevulde formulieren en 7.166 foto’s.
Het aantal ingevulde formulieren betekent
ook het aantal stolpen in Noord-Holland
(m.u.v. de stolpen in het zuidelijk deel en zo’n
250 nog niet geinventariseerde stolpen).
Een mega-operatie die tot stand kon komen
door de enthousiaste en belangenloze inzet en
medewerking van alle vrijwilligers. De initiatiefnemers Boerderijenstichting Noord-Holland en
Museaal&Historisch Perspectief Noord-Holland
(sinds kort Cultureel Erfgoed Noord-Holland)
realiseren zich dat zonder hun medewerking
een volledige overzicht van stolpenland
Noord-Holland niet zou bestaan. Hulde aan
de veldwerkers! De provincie Noord-Holland
heeft het project meegefinancierd.

Inventarisatie

Kapitale klus
Naast het uitzwermen van de veldwerkers is
er bij de Boerderijenstichting als uitvoerende
instelling vanzelfsprekend veel over vergaderd
maar vooral gecoördineerd en geredigeerd.
Het net van historische verenigingen dekt
niet het gehele provinciegebied en bovendien
is het werkgebied van de verenigingen vaak
historisch bepaald en verhoudt zich niet met
gemeentegrenzen. Ook bleek dat niet elke
vereniging de mogelijkheid had mee te werken.

FOTO : MART GROENTJES

Van de stolpen in Noord-Holland was tot voor
kort slechts weinig, vaak versnipperde informatie beschikbaar. Van de boerderijen die
de status monument bezitten zijn de gegevens
- soms verouderd - bekend. Dat geldt voor
de rijks-, provinciale en gemeentelijke

monumenten. Het gaat daarbij over ca. 10%
van het totale boerderijenbestand. Van de
overige 90% was weinig tot niets bekend:
geen aantallen, adressen, gebruik, bouwkundige staat. Voor de Boerderijenstichting
reden om met als doelstelling (een instrument
voor) het behoud van de stolp het inventarisatieproject op te zetten. Een belangrijk
nevenaspect is de sterk gegroeide aandacht
en betrokkenheid bij het voortbestaan van dit
karakteristieke Noord-Hollandse bouwwerk.

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

Berichten in dag- en weekbladen, radioprogramma’s en via onze Nieuwsbrieven
riepen vrijwilligers op om de lacunes op te
vullen. Dit had verrassend veel positieve
reacties tot gevolg: 36 individuele stolpliefhebbers die in hun eigen omgeving de jacht
op de stolp aangingen. Aansturing van al die
vrijwilligers, dat laat zich raden, bleek een
veelomvattend en tijdrovend werk. Op de
beschikbare tijd van de veldwerkers is maar
ten dele beslag te leggen en de praktijk was in
een aantal gevallen weerbarstiger dan de
theorie. Het redigeren van alle gegevens
vormde een langdurig karwei. Het beeldmateriaal diende ook nog aangevuld cq
verbeterd. Alle formulieren zijn digitaal
verwerkt en ingevoerd door leden van De Club
van Twisk, een team van studenten. Meer dan
90% van de ingeleverde foto’s diende digitaal
verwerkt te worden. Pictura Database heeft
daarin met zijn Memorix-systeem de basis
gelegd voor een overzichtelijk en makkelijk te
bedienen site.

FOTO : PAGINA UIT BOERDERIJEN BEELDBANK
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Elke stolp in een muisklik

Verder met de Beeldbank

Met de plaatsing van alle geinventariseerde
stolpen op de internetsite Boerderijen
Beeldbank is het stolpenbestand vanaf
oktober 2007 gemakkelijk toegankelijk.
Om een adres te weten te komen, het
gebruik, het bouwjaar, de naam van de
boerderij of de kenmerkende bouwkundige
details. Of om te kijken waar en hoeveel
stolpen er staan in een bepaald gebied of
dorp staan. Op een eenvoudige wijze is te
zoeken op plaats- of gemeentenaam, op
bouwjaar of een overzicht van bijvoorbeeld alle dakspiegels, dakkappellen,
luiken of ronde schoorstenen. Uitgangspunt voor opname in de Beeldbank: de
aanwezigheid van een vierkantsconstructie.
Kapbergen en stolpschuren zijn ook
opgenomen. Bovendien de meeste nieuwbouwstolpen.

De Beeldbank vormt een dynamische database. Een momentopname van de op het tijdstip
van inventarisatie aanwezige vorm (periode
2000-2007); een aantal stolpen is sindsdien
veranderd of zelfs gesloopt. Naar bevind van
zaken wordt het in de Beeldbank aanwezige
bestand periodiek aangepast. Ook door uitbreiding van stolpen die op het moment van
de presentatie, oktober 2007, nog niet waren
geïnventariseerd. Zo ontbreken nog stolpen in
Hensbroek, Obdam, Wogmeer, Sint Pancras,
Callantsoog en Akersloot. Bovendien die in de
Haarlemmermeer en verspreide stolpen in
Amstelland en de Vechtstreek. De gegevens
en afbeeldingen beschrijven cq tonen het exterieur. Een basissysteem dat zich leent voor
uitbreiding en aanvulling met historische en
bouwkundige informatie maar bijvoorbeeld
ook voor de bewonersgeschiedenis. En
natuurlijk de overige boerderijen in NoordZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN

Holland. De meeste historische verenigingen
in zuidelijk Kennemerland, het Gooi en de
Vechtstreek hadden in 2003 hun inventarisatie al klaar en wachten vol ongeduld aan de
opname ervan in de Boerderijen Beeldbank!
Onze dank gaat uit naar het Regionaal Archief
Alkmaar voor hun medewerking.

Hoe te vinden
Onze site www.boerderijenstichting.nl bevat
pagina’s met een inleiding en een doorklik
naar de Boerderijen Beeldbank.
▲

Boerderijen Beeldbank
bezoeken:
www.boerderijenstichting.nl
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Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
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Speciaal voor de brandverzekering van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.
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Hoornseweg 2
1687 ND WOGNUM
telefoon 0229 57 22 57
www.ovmdeveenhoop.nl
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Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet vanaf € 1,85 o/oo

Gespecialiseerd in
ontwerp en aanleg
van boerenerven
Bernhardstraat 23, 1616 BH Hoogkarspel
tel: 0228-567263, fax: 0228-567283
mobiel: 06-51207915, info@franscommandeur.nl
www.franscommandeur.nl

Restauratie boerderij, rijksmonument, te Twisk

G. HARTOG ARCHITECT BNA
Dr. de Vriesstraat 8, 1654 JS Benningbroek
Tel. 0229 59 15 15

restauratie | verbouw | nieuwbouw
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J.P. Kooijman B.V.
Ruigeweg 119 A
1751 HJ Schagerburg
Telefoon 0224 - 57 13 28, Fax 0224 - 57 31 68
Mobiel 06 - 53891849
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Stolpen van de Duitse Orde
De Noordmeer is een kleine droogmakerij ten noord-westen van Broek in Waterland.

Is het symbool van het lidmaatschap. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (de
officiële naam) bestaat nog steeds. Dankzij
veel aanpassing. In de Reformatie werden ze
protestant (!) en ook Napoleon overleefden ze.
En ze bleven rijk. Dus moest er belegd worden.
Was het voor of na de watersnood van 1916
dat de Noordmeer gekocht werd? 1913 wordt
genoemd, 1917 ook. Het archief in Utrecht is
niet erg toegankelijk. De Orde is in ieder geval
voortvarend te werk gegaan bij de opbouw
van de boerderijen na de verwoestende kracht
van het water (4,5 meter hoog). En heeft
meteen met nieuwe namen haar aanwezigheid gearticuleerd. De ‘Balije’ is duidelijk.

Het is er mooi en rustig. Een doodlopende weg en het onvermijdelijke wandelpad:
de badkuiproute. Ik snap de naam.

Alleen nog de namen

FOTO: ROELEKE DE GIER

Jacob Taets van Amerongen was een vooraanstaand lid van de Orde in de 17e eeuw, de Jonge
van Zwijnsbergen was rentmeester in de 20e
eeuw. Met zijn rijtuig kwam hij pacht ophalen
en tegelijkertijd de boerderijen inspecteren.
En reken maar dat er de dag daarvoor van top
tot teen schoongemaakt was, vertelt een boerendochter. Toch vreemd: een rentmeester
die geld gaat ophalen op een hoeve die naar
hem zelf genoemd is. En Willem I? Heeft hij de
Orde bewaard voor de ondergang en de heroprichting na de Franse tijd mogelijk gemaakt?
Of misschien het droogmaken gestimuleerd?
In Utrecht in het Duitse Huis denken ze het
eerste. Het blijft onduidelijk. Zeker weten ze
het daar niet. In 1966 heeft de Orde de Noordmeer verkocht. ‘Ze verdienden er te weinig
aan’ of ‘Ze konden met hun geld betere dingen
doen’. Wie zal het zeggen. Nog jaren later
stond op de hekken ‘RDO’ (Ridderlijke Duitse
Orde). Dat is nu verdwenen. Alleen drie namen van boerderijen vertellen het verhaal
nog dat bijna 1000 jaar geleden in Akko begon.

Wanneer is deze 4,5 meter diepe ovaal drooggelegd? De boeren weten het niet precies
maar in Broek drink ik koffie onder een kaart
uit 1837. De golfjes staan er in. Daarnaast een
kaart uit 1838. De Noordmeer is land! Middenin ligt een boerderij met een duidelijke gevelsteen: De Balije. Er tegenover de Willem I
hoeve. En helemaal achteraan in de polder de
Jacob Taets van Amerongen stolp. De boerderij
aan het begin heette naar ene J. de Jonge van
Zwijnsbergen. Daar zijn de geschilderde
letters verdwenen.

den ze zich. Ze vochten ook. En niet zo weinig.
Na de kruistochten stichten ze een eigen staat
waar nu de Baltische staten liggen. De orde
wist veel bezittingen te verwerven en verspreidde zich over heel Europa. Een regionale
afdeling heet een ‘balije’. Elke balije had vestigingen, ‘commanderijen’, genoemd. De orde
heeft ridderbroeders, priester-broeders en
lager volk. Een zwart kruis op een witte mantel

Rieks Hoogenkamp

▲

FOTO: ROELEKE DE GIER

Namen van boerderijen zijn fascinerend. Wat
is hier gebeurd? Waarom heten ze zo?Het is
tijd voor de ‘oral history’. De families de Gier
en Oskam (ook nu nog boeren in de Noordmeer) zijn de voornaamste bronnen. Het
begon allemaal in 1190 in Akko. Daar, in het
Heilige Land, werd tijdens het beleg een hospitaal-broederschap gesticht door kooplieden
uit Hamburg en Lübeck. Ze verpleegden pelgrims en kruisvaarders. De Duitse Orde noemZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN

FOTO: ROELEKE DE GIER

Van kruistocht naar stolp
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Oud land met nieuwe stolpen
Tijdens de najaarsexcursie van de Vrienden van de Stolp in 2003 stonden de Texelse stolpboerderijen volop in de belangstelling.
Onderweg zagen we veel oude stolpen, bezochten er vijf en beëindigden ons eilandrondje onder het genot van heerlijke
‘gebakken vissies’ in de spiksplinternieuwe stolp van Corrie en Jan Heijne in de Prins-Hendrikpolder. Wilma Eelman doet
verslag van de laatste tijd op het stolpeneiland.

Nieuwbouwstolpen

FOTO: WILMA EELMAN

Net als in overig Noord-Holland zijn er recent
gebouwde stolpen op Texel te vinden.
De familie Kolk bouwde aan het Mieland bij
Oudeschild de fraaie langhuisstolp OuderAmstel en drie landschappelijk goed ingepaste
veestallen. Vanuit het woongedeelte hebben
ze een prachtig uitzicht van het Oudeschilder
Zeemanskerkje tot de Wezenputten bij
Brakenstein. Ook het nieuwe Elisabeth van
Maarten Hoogenbosch aan de Westerweg
staat er prachtig bij. De in 2002 en 2003
verbrande stolpboerderijen Sandbergen van
Jur Schuiringa en Jacomien Bas aan de
Fonteinsweg en de Laagte van Martin Tromp
aan de Hallerweg werden beide herbouwd.

Schapenboeten
Sommige gammele schapenboeten en stolpen
werden en worden nog bouwvalliger. Vanuit
de bevolking nam het gemurmureer hierover
toe, maar er gebeurde niets.
Nu ja, iets… Twee particulieren besloten te
laten zien hoe het ook kan. In 2005 bouwde
aannemer en schapenfokker Nico van Heerwaarden een nieuwe schapenboet. Het resultaat is te bewonderen aan de Oude Kogerweg.
Harry Bakker bouwde er eigenhandig ook een,

Ouder Amstel

compleet met ooievaarsnest, tegenover de
boerderij Sint Donatus, bij Den Hoorn.

Stolp en recreatie
Onder druk van de plaatselijke politiek

besloot de Gemeente Texel in het buitengebied
medewerking te verlenen aan de verbouw
van stolpboerderijen en daarbij maximaal 4
inpandige recreatieappartementen toe te
staan. De gedachte achter deze stimuleringsmaatregel was dat de meerkosten van het
onderhoud van stolpboerderijen ten opzichte
van moderne woningen gefinancierd kunnen
worden met de opbrengst uit deze recreatieappartementen. De hierdoor verwachte
uitbreiding van het aantal toeristische slaapplaatsen, een heet hangijzer op Texel, weegt
gelukkig minder zwaar dan het vooruitzicht
dat zonder deze maatregel op korte termijn
stolpboerderijen verdwijnen.

Van verkommering tot nieuw

FOTO : WILMA EELMAN

En toen ging het sneller: In 1986 brandde de
stolpboerderij Varia in Spang af; in plaats
daarvan verscheen een woning die door
haar minder fraaie proporties nooit een missverkiezing zou winnen. Dit jaar verving de
familie Koot dat bouwsel door een langhuisstolp met veel dakramen. Al jaren stond in de
buurtschap Oost de boerderij ’t Varken te
verkommeren. Het voorhuis was ongeveer
een eeuw geleden al afgebroken en de laatste
veertig jaar was die boerderij er niet mooier

Schapenboet, Oude Kogerweg
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN

FOTO: WILMA EELMAN
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Varia

Er vlakbij, op Tienhoven, verrijst binnenkort
nog een nieuwe stolpboerderij. Enkele eigenaren van in niet al te beste staat verkerende
stolpboerderijen denken momenteel na over

de bouw van een nieuwe stolp. En wie weet
levert dat binnenkort nog meer moois op.
Wilma Eelman

▲

FOTO: WILMA EELMAN

op geworden. De nieuwe eigenaar, de familie
Klein Wolthuis liet het afbreken en zette
eveneens dit jaar een nieuwe langhuisstolp
neer. Nauwelijks twee maanden geleden
werd de oude boerderij Vredestein aan het
Oude Dijkje afgebroken. Eigenaar en sneeuwklokjesboer Nanning Kikkert laat hier nu een
nieuwe stolpboerderij bouwen.
Inmiddels heeft Kees Hin vergunning om in
plaats van zijn oude en meermalen verbouwde
en van aanbouwen voorziene boerderij De
Mars een nieuwe stolpboerderij te bouwen
aan de overkant van de Marsweg. Hij is van
plan om het oude dubbele vierkant zoveel
mogelijk in die nieuwe stolp te gebruiken.

FOTO: WILMA EELMAN

Elisabethhoeve

‘t Varken
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
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PRONK BOUWT
MET MEERWAARDE

Voor verantwoord
tweede gebruik
van uw stolp

P R O N K BOU WB EDR I J F B V
nieuwbouw verbouw restauratie onderhoud

Architektenburo Cornelis de Jong bna vof

Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3913 74, fax (0226) 39 20 32

Middenweg 189, 1462 HM Middenbeemster
telefoon 0299 681407, fax 0299 683473
e-mail abcdj@xs4all.nl, website www.abcdj.nl

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

nieuwe uitgave van

Leven van de wind

de stolp te kijk

Molens in
Noord-Holland

j.j. schilstra | l. brandts buys | c. de jong

In dit nieuwe Noord-Hollands molenboek
worden alle 158 molens beschreven.

Prijs 19.50

Prijs 35.00

isbn 90-71123-78-2
isbn 987-9078381-14-3

stichting Uitgeverij Noord-Holland

stichting Uitgeverij Noord-Holland

info@uitgeverij-noord-holland.nl
www.uitgeverij-noord-holland.nl

info@uitgeverij-noord-holland.nl
www.uitgeverij-noord-holland.nl

Houtaantasting?

STOP

HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

EFFECTIEVE BESTRIJDING MET GARANTIE

•

ISO 9001:2000 GECERTIFICEERD

4 0 J A A R G E S P E C I A L I S E E R D I N H E T B E S T R I J D E N VA N H O U TA A N TA S T E R S , Z WA M M E N E N V O G E L W E R I N G

BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:
WWW.ATTACK.NL

•

0800-0242000

VCA-GECERTIFICEERD

•

WWW.ATTACK.NL
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Boer&Jongens
In de rubriek Boer&Jongens nemen wij u mee naar het rijk gevulde foto-archief van de bekende Noord-Holland-fotograaf
Wijndel Jongens. Behalve op het polderland richtte Jongens zijn lens op het boerenleven, het leven dat verdween. De boer,
de stolpboerderij en zijn omgeving, maar ook interieurs en details. Jongens legde vanaf omstreeks 1960 vele kenmerkende

Stolp en Wandeling
Op zondagmiddag 7 oktober (aanvang 14 uur
in Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2, Oudendijk) een rondwandeling met gids door Werelderfgoed Beemster. Met een bezoek aan de
stolp ‘Zonnehoek’ aan de Middenweg. Deze
forse stolp anno 1869 heeft een originele zomerstal met tal van oude gebruiksvoorwerpen.
Op het erf de zwarte brongasketel en in de
boomgaard hoogstamfruitbomen. Bewoonster
Katrien Leegwater-Schuijtemaker geeft een
rondleiding. De wandeling is 5,5 kilometer,
€ 4,- p.p. Stevige wandelschoenen aan!
▲
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stolpenwinkel
bestelbon

Ooit bevond zich in de stolp Westeinde nr. 3 te
Oosthuizen een grutterijtje én het café Van
der Meer met als laatste uitbater Lourens van
der Meer (geb. 4 november 1907, in polder de
Starnmeer; overleden in 1984). Tenslotte
alléén geopend op vrijdag, zaterdag en zondag,
vooral met stamgasten, meestal buren en
ouder volk. Eén van hen, Jaap L., kwam altijd
op klompen die hij stalde in de klompenhos
bij de ingang. Uiteraard was kaarten aan de
stamtafel zeer in zwang en eens, tijdens een
rustige klaverjasronde, begon Jaap toch te
vloeken: ‘Gvd, ik krijg natte pote’…Men zag
een straal nat van onder de tafel door de zaal
lopen, want de stolp helt over naar polder De
Zeevang. Al ras bleek een goede buur van
pure spanning in z’n broek gepiest te hebben.
Moeder Griet van der Meer (geb.Wezel, 1915 te
De Woude) erbij op de knieën tussen vele
poten door, met dweil en emmer. Jaap L. z’n
vrouw, Coba, was absoluut niet bleu en zei
eens luid en duidelijk tegen een zwanger
vrouwtje dat op alle dagen liep en er per
ongeluk binnenstapte: ‘zo…jij hebbe ook een
beste opdonder had!...’. Dan was er nog die
grote schoolkachel, een ETNA SUN 1040A. Lou
was een zuinige stoker waardoor het er nooit
echt behaaglijk was. Iemand bestelde dan
expres een bal gehakt, want dan was ie effe
weg naar achteren. Stiekem gooiden ze er dan
gauw een zootje steenkool op uit de kolenkit
die ernaast stond. De stolp is fraai gerestaureerd, was tot voor kort (2006) burgemeesterswoning waarin de tapkast zonder klok in het
interieur -voor privégebruik- gehandhaafd
bleef. Tegenwoordig wordt de stolp bewoond
door een kunstenaarsechtpaar.
▲

FOTO: WIJNDEL JONGENS

aspecten vast. Hier de tweede foto in het voor 2007 gekozen thema: ‘het leven in de stolp’.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (alle bestellingen inclusief verzendkosten)

... 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.
Uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per fax bestellen: 072- 581 68 87; per e-mail: stolpen@xs4all.nl
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Dorpsstraat 34

Assendelft

Op prachtige ruime kavel grond gebouwde vrijstaande stolpboerderij met
bijgebouwen. De boerderij dateert van omstreeks 1880 en is in latere jaren verbouwd/gerenoveerd.
In 2000 is er bijvoorbeeld een geheel nieuwe kap aangebracht.
De kavel grond is 3190 m2 groot. De moeite waard om te bezichtigen!
Vraagprijs: € 970.000,-- k.k.

nvm wonen & bog

Zaanweg 55-56 Wormerveer - T 075 628 39 51 - www.cornelisaten.nl

Sinds 1924 een
begrip in de regio

S I J M
e
Bezoek onz
bsite
nieuwe we

DORPSSTRAAT 179 1689 GB ZWAAG
TELEFOON: 0229 - 262140 FAX: 0229 - 581108
rietdekkersbedrijfsijm@quicknet.nl www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Stijlvolle klasse
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

Bezoek ook onze site www.kwantesmakelaardij.nl voor ons volledige aanbod.
Middenweg 9 • Andijk • (0228) 59 22 44 • www.kwantesmakelaardij.nl
DEELNEMER INTERFARMS EMIGRATIESERVICE

Houten knoppen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amsterdam Z.O. - Amsterdam Centrum
Utrecht - Den Bosch - Bussum
www.weijntjes.nl - Centraal tel.: 020 - 3113646
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Edamse stolp gesloopt

FOTO : FLIP VAN DER LEEUW

FOTO : FLIP VAN DER LEEUW

In juli van dit jaar is de stolp aan de Zeevangsdijk 14 in Edam met de grond gelijk gemaakt.
Dit tot grote ontstemming bij vele inwoners
van Edam en in het bijzonder de omwonenden.
Een stolp met klokgevel uit het laatste kwart
van de 19e eeuw, gelegen tussen twee andere
stolpen in een voorheen agrarisch ingerichte
omgeving. Een historisch belangrijk buurtschap met de beeldbepalende aanwezigheid
van de zeesluis, het Huis De Meeuwen en het
Fort Edam, een van de forten van de (Werelderfgoed) Stelling van Amsterdam. De familie
Van der Leeuw van de Zeevangsdijk voert actie
en pleit voor nieuwbouw in stolpvorm analoog
aan de vroegere situatie. Maar de nieuwbouwplannen voor een retro-buitenhuis tonen
iets geheel anders en stroken daarbij allerminst met regels van goed bestuur. Bovendien vormen de plannen een aantasting van
de maat en schaal van authentieke bebouwing
in de omgeving. Hun relaas is hieronder
opgenomen.

Edam aan de Vecht
De familie de Boer die 150 jaar in deze stolp
woonde en werkte, heeft jarenlang geprobeerd de stolp voor hun kinderen te behouden.
Een bij de gemeente ingediend plan voor aanpassing en vergroting van de stolp werd
afgewezen en eventuele herbouw diende in
dezelfde vorm plaats te vinden. De procedure
duurde De Boer te lang en aan de strikte eisen
was niet te voldoen. De stolp werd verkocht
aan (de directeur van) een groot bouwbedrijf
in de gemeente. Een bouwplan voor een kapitaal buitenhuis werd ingediend en tot veler
verbijstering werd daarna veel meer toegestaan. De gemeente werkt nu aan een ‘artikel
19-procedure’ mee aan een oversized buitenhuis (met binnenzwembad) zoals je die langs
de Vecht vindt. Denken en doen van de
gemeente vertonen een onverklaarbare spa-

gaat. Het bestemmingsplan uit de jaren 90
van de vorige eeuw schenkt veel aandacht
aan de cultuurhistorische waarde van stolpboerderijen. De Welstandsnota 2004 onderschrijft opnieuw het belang van stolpboerderijen. De gemeente stelt dan ook hoge
eisen aan de ver- en herbouw van stolpen. Wij
(de buurtbewoners, red.) laten het er niet bij
zitten: het minste is dat de stolp herrijst zoals
de gemeente van de familie De Boer heeft
geëeist: gelijke behandeling. Wij hebben een
stichting opgericht ‘Tussen Fort en Sluis’ om
de cultuurhistorische samenhang van landschap en bebouwing rond het Fort en de Zee-
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sluis -ons ongeschonden boerenbuurtje te
beschermen.
Het Noordhollands Dagblad publiceerde op
4 juli een artikel over sloop en nieuwbouwplan.
Enkele citaten: ’… Omwonenden lopen te hoop
omdat er volgens hen een stukje agrarische
cultuurhistorie verloren gaat en tevens er een
‘veel te bombastisch bouwwerk’ voor terugkomt. De Stichting Vrienden van de Stolp… is
fel tegen afbraak’…(want) Wat er voor terugkomt is twee tot drie keer zo groot en heeft niets
met een boerderij te maken… Wij hopen dat de
gemeente hier zorgvuldig mee omgaat’.
▲
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Stolpen in het nieuws
Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.
De galerie-stolp van Beeldentuin Nic Jonk in
GROOTSCHERMER is opvallend veranderd. Het
opengewerkte vierkant biedt een zee van licht
en ruimte. Met een voorgevel van glas.
Ook een argument om een verlaten stolp – in
ZIJPE – niet te verkopen: ‘Anders vervalt mijn
bouwblok en daarmee een tweede bedrijfswoning’. Onderhoud blijft achterwege.
‘Het riet opent zich als vitrage op de wind en
toont mij een stolp’. Deze en andere haiku’s
wil Sjaak Bos uit ALKMAAR aanbrengen langs
de Westfriese Omringdijk – als ‘daiku’s’.
Een woon- en zorgproject in KOEDIJK, speciaal
voor dementerende ouderen,krijgt onderdak
in een boerderijachtig pand,op de plek van
een afgebrande stolp.
Zestienhonderd kilo weegt de nieuwe – ronde
– schoorsteen op een gerestaureerde stolp in
ASSENDELFT. Liefst 23.000 schoongebikte stenen zijn voor de herbouw opnieuw gebruikt.
Protesten tegen dreigende sloop van een
stolp in KATWOUDE. ‘Geen bedrijven, maar
behoud als museum Johanna Pronk.’ De Polderraad krijgt steun van de Boerderijenstichting.
Veel bezwaren bestaan tegen de herbouw van
een stolp in EDAM. ‘Te bombastisch’, noemen
vooral buurtbewoners het plan van een
bedrijf. Ook tegen de sloop van de oude stolp
was verzet (zie pag. 15).
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Opvallend veel stolpen in West-Friesland
bieden ‘bed & breakfast’. Zoals in Andijk en
Westwoud. Die in URSEM heeft de mooiste
naam: ‘Te Warskip’. Voor de logés ook een
grote tuin.
De zee verzwelgt een kunstzinnige stolp in de
branding. Als skeletbouwsel was het werk de
blikvanger van een kunstmanifestatie bij
HEEMSKERK. Storm en vloed waren te veel.
Hoe kwetsbaar is ons bestaan.
Niks in zak en as blijven zitten. Na een ernstige
brand in april 2006 – alleen de muren stonden
nog – is een stolp in ZIJDEWIND nieuw opgebouwd. Compleet met rietendak.
Een mooi idee in DEN BURG voor ecotoerisme:
herbouw van een afgebrande stolp als extra
recreatievoorziening op een fruitbedrijf. Gasten als plukkers.
Beelden, schilderijen en gedichten zijn te zien
in Galerie 28, een stolp in SCHAGEN. De vroegere dors – met grote glazen deuren – en een
achterkamer schenken volop ruimte.
Het bouwjaar is 1907, maar er stond al eerder
een stolp. Op deze plek in ZUIDERMEER wonen
(en werken) inmiddels zeven generaties Klaver.
De jongste moet nog één jaar worden.
De toekomst voor het Wil Hartog Museum in
HOOGWOUD is onzeker. De stolp met daarin
het museum – gewijd aan ’s lands succesvolste
motorracer, de ‘Witte Reus’ – staat te koop. ▲

Het bestuur van de Boerderijenstichting NoordHolland ‘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, vierkantdeling) Stierop 1, 1911 NG Uitgeest
Albert Bolt, Rijsenhout
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
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN

De stolp stap voor stap
In nieuwsbrief 49 maakten wij melding van
het plan de cursus ‘De stolp stap voor stap’ in
het winterseizoen 2007-2008 aan te bieden.
Er volgden 14 aanmeldingen, een minimaal
aantal deelnemers is echter 20 (maximum is 30).
Daarmee is de cursusdeelname nog onderbezet en roepen wij hierbij nog gegadigden
op. De cursus bevat vier avonden met de volgende onderwerpen: Agrarische geschiedenis;
Ontwikkeling, constructie en identiteit;
Restauratie, herbestemming en indeling;
Kleurgebruik en Boerenerven. Bovendien een
dagexcursie waarbij de besproken onderwerpen in een aantal te bezoeken boerderijen
samenkomen. De cursisten ontvangen een
cursusmap met uitvoerige informatie over de
besproken onderwerpen. Deze oproep betekent dat de cursus bij voldoende deelname in
januari 2008 met de eerste avond van start
zou kunnen gaan, de erop volgende avonden
vervolgens in februari, maart en april. De keuze
van de data wordt nog vastgesteld en de lokatie
zal worden afgestemd op de woonplaats van
de deelnemers. Deelname is € 80,-. Wilt u aan
deze cursus deelnemen? Laat het weten aan
het secretariaat: t: 072-581 68 88 (ochtenden),
f: 072-581 6887 e: "mailto:stolpen@xs.4all.nl"
stolpen@xs.4all.nl of post: Schapenlaan 20,
1862 PW Bergen. Graag vòòr 21 oktober.
▲

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
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!

