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Waddenfondssubsidie voor driejarig project 
 

  

Het Waddenfonds investeert bijna 4 ton in het project ‘Karakteristieke boerderijen in het 

Waddengebied’, dat door de Boerderijenstichting NH is opgezet en waarbij de boerderijenstichtingen 



Fryslân en Groningen zich hebben aangesloten. Het getuigt van waardering voor de lijn die de BSNH 

al jaren uitzet; geef eigenaren kennis, inspiratie en een netwerk bij het herbestemmen van agrarisch 

erfgoed met nieuwe functies. En stimuleer zo het behoud ervan. 
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Bouwkundige én stolpeigenaar Piet Tamis geeft bouwkundige stolpadviezen 
 

  

De Boerderijenstichting Noord-Holland biedt haar donateurs een aantal faciliteiten waaronder 

bouwkundig advies. Wat houdt dat in, op welke vragen krijg je een antwoord en wat kost dat? 

Adviseur Piet Tamis bezoekt namens onze stichting zo’n dertig stolpen per jaar om situaties waarover 

vragen zijn gesteld te bekijken en te bespreken. Zijn advies helpt stolpbewoners op weg naar een 

oplossing. 
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Nieuwe donateurs 

Na veel omzwervingen terug op de oude boerderij 
 

  

De nieuwe donateurs van de Boerderijenstichting Noord-Holland, Stef en Riet Poortman, kochten 

vorig jaar voor de tweede keer dezelfde boerderij. Hierachter zit een lang verhaal vol gebeurtenissen 

en emoties. Steeds weer moesten het echtpaar en hun vier kinderen zich aanpassen aan een nieuwe 

situatie. Maar uiteindelijk keerden zij terug bij hun eerste liefde: een stolpboerderij met voorhuis in 

Den Oever. 
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Zaanstad zet stolpboerderij op monumentenlijst 
 

  

Twee op het eerste gezicht weinig opmerkelijke, houten woningen in Krommenie, gemeente 

Zaanstad, hebben het tot gemeentelijk monument geschopt. Als je er langs fietst, ben je er voorbij 



voordat je het weet. Toch is het de moeite waard om even stil te staan bij de adressen Padlaan 48 en 

50. De twee woningen zijn namelijk ondergebracht in een stolpboerderij uit de achttiende eeuw en 

vertonen van binnen nog alle constructiekenmerken daarvan. 
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