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In de vorige editie van Klaver Magazine
maakten we kennis met de familie
Ebbing. Niels en Maaike hadden toen
net de prachtig gelegen stolpboerderij
aan de Nes in Schagen gekocht. Het
was echter toe aan een grondige
verbouwing. Het echtpaar maakte mooie
plannen, verrichte uitstekend huiswerk
en overwon onvoorziene hindernissen.
Inmiddels is de restauratie in volle
gang. In dit deel lees je hoe zij het oude
monument nieuw leven inblazen.

Zo’n stolpboerderij verbouwen is
een flinke uitdaging. Wat deden
jullie het eerst?
‘Aannemers uitnodigen’, antwoordt Niels nuchter.
‘Wij wilden dat er een goede klik zou zijn; het is
een omvangrijk en persoonlijk project. De mensen
waarbij wij het beste gevoel hadden, hebben we
gevraagd offerte uit te brengen. De uitkomst was
ideaal: de aannemer die ons de beste indruk gaf
kwam met een aantrekkelijke aanbod.’

Gold dat ook voor de architect?
Maaike: ‘Die hadden we al op het oog. Hij heeft
veel ervaring met stolpboerderijen. Aangezien
ons huis een gemeentelijk monument is, vonden
we dat extra belangrijk. De gesprekken met de
erfgoedcommissie waren interessant en veel van
onze ideeën bleken goed te verdedigen. Hierdoor
hebben we niet nog meer vertraging opgelopen.’

Vertraging?

Wat is de planning?

‘De wijziging van het bestemmingsplan nam

Kun je iets vertellen over het
ontwerp?

meer tijd in beslag dan gepland’, vult Niels aan.

‘Geen toegevoegde tierlantijnen, maar een mooie

antwoordt Maaike met enige twijfel. Niels: ‘De

‘Toen werd er nog asbest ontdekt ook. Complex

mix tussen authenticiteit en functionaliteit. Zo

fundering is gestort, volgende week gaan we de

verhaal, maar uiteindelijk is alles netjes opgelost.

blijft de voorkant intact en creëren we grotere

lucht in. Het komt vast goed. Bovendien hebben

En ondertussen is ook veel werk verzet. Zo

ramen aan de achterzijde voor extra licht en zicht.

wij altijd gezegd dat we er met Kerst 2016 in

werden er stallen inclusief kelders gesloopt, kreeg

De verdwenen darsdeur herstellen we in ere en de

zitten, dus we liggen op schema!’

de schuur een nieuw dak en is veel grondwerk

originele vierkantconstructie maken we zichtbaar,

uitgevoerd. Nu alleen het huis nog even’, lacht hij.

mede vanaf de vide.’

‘Volgens de aannemer is het 1 juli klaar’,

Hoe loopt dit af? En hoe ziet het eindresultaat
eruit? Je leest het in deel 3.

