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De Boerderijenstichting Noord-Holland en Inholland hebben de handen in elkaar geslagen voor het 

project ‘Stolpenmeesters’. In september 2020 werden uit 17 aanmeldingen 8 stolpen geselecteerd om 

deel te nemen aan dit project. Deze acht stolpen werden door 90 studenten van de opleidingen 

Bouwkunde en Werktuigbouwkunde onderzocht op mogelijkheden tot energetische verduurzaming. 

Standaardoplossingen vonden ze niet, maar kwamen wel tot individuele adviezen. 

 

 

  

    

Kent u het blad Vrienden van de Stolp? 
 

  

Lees verder  

https://mailon.nl/url.php?subid=k1jzw1npoxrlcq5&nstatid=dvoznje0m&info=lxpv4o1&L=10077&F=H
https://mailon.nl/url.php?subid=k1jzw1npoxrlcq5&nstatid=dvoznje0m&info=lxpv4o1&L=10077&F=H
https://mailon.nl/url.php?subid=k1jzw1npoxrlcq5&nstatid=dvoznje0m&info=lxpv4o1&L=10077&F=H


Al jaren schrijft het blad Vrienden van de Stolp over stolpbewoners 

en hun stolpboerderijen. Nummer 104 gaat over de nieuwe 

postzegel van Post.NL (Broedersbouw in de serie Typisch 

Nederlands); de door brand verloren gegane, extravagante 

stolpboerderij van Snouck van Loosen aan het Westeinde te 

Enkhuizen en de stolpen in Schagen. Ontvangt u ons kwartaalblad 

niet? Ga dan naar info@boerderijenstichting.nl 
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Wie zijn onze nieuwe Vrienden? 
 

  



  

 

De Boerderijenstichting is blij met nieuwe Vrienden. Maar wie zijn 

zij eigenlijk en waarom zijn zij donateur (Vriend) geworden van 

onze stichting? Stolpennieuws belde een paar nieuwe Vrienden en 

kreeg enthousiaste mensen aan de lijn. In deze editie komen Ellen 

Hulshof uit Grootschermer en Debby de Jong uit Hem aan het 

woord. Zij hebben veel vragen waarop zij van de 

Boerderijenstichting Noord-Holland een antwoord hopen te krijgen. 

 

 

 

 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht! 
 

  

De Boerderijenstichting Noord-Holland drijft al meer dan dertig jaar 

op bevlogen vrijwilligers. Ze zijn er in alle soorten en maten: 

bestuursleden, adviseurs, redacteuren en andere onvermoeibare 

krachten. Wat zouden we zijn zonder hen! 

Omdat wij allerlei activiteiten hebben waar menskracht op 

gevraagd wordt, hier de oproep voor vrijwilligers die kunnen 

fotograferen of filmpjes maken, stands bemannen, social media 

verzorgen, excursies begeleiden en nog veel meer… 
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Vorig jaar sloten 126 nieuwe Vrienden zich aan bij de Boerderijenstichting Noord-Holland, van wie 

een groot deel via de donateursactie eind december. De mooie winterse kaart met een 

nieuwjaarsgroet aan alle stolpeigenaren en – bewoners deed zijn werk. We hebben nu circa 1300 

donerende Vrienden. Maar is dat genoeg? 

 

 

  

 

 

 

 

• Afmelden voor deze nieuwsbrief 

• Naar website 
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