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Verslag Dag van de Herbestemming NH 2017 
 
Eigenaarschap, het thema van de Noord-Hollandse Dag van de Herbestemming op donderdag 12 oktober 
2017. De Dag vond dit jaar plaats in de Honigfabriek, die dient als de creatieve broedplaats in Koog aan 
de Zaan. De fabriek is vanwege haar bijzondere geschiedenis voorgedragen als gemeentelijk monument. 
 

1. Thema 
 
Bijzondere gebouwen verdienen het om hergebruikt te worden. Maar zinvolle herbestemming van een leegstaand 
gebouw is niet altijd vanzelfsprekend, zelfs niet in tijden van economische voorspoed. Met name de discussie 
over het gedeelde eigenaarschap blijkt lastig: de mensen die zich het meest gehecht voelen aan een gebouw zijn 
niet altijd formeel eigenaar. Actuele voorbeelden, die de afgelopen maanden veelvuldig in de media ter sprake 
kwamen, zijn de plannen voor de herbestemming van de Fronikboerderij in Zaanstad als zorginstelling én 
ontmoetingsplek voor de buurt, maar ook het Marineterrein in Amsterdam, dat in opdracht van de gemeente 
Amsterdam op vernieuwende, organische wijze wordt herontwikkeld. 
 

2. Locatie 
 
Dit jaar werd de Dag van de Herbestemming georganiseerd in het voormalige fabriekscomplex van het 
levensmiddelenbedrijf Honig in Koog aan de Zaan. Een tastbaar overblijfsel van de opkomst en groei van de 
Zaanse industrie in de 20e eeuw en van de invloed van de familie Honig die zo bepalend is geweest voor de 
geschiedenis van de Zaanstreek.  
De basis hiervoor ligt in de late 19e eeuw toen het Honig-concern aan de Lagedijk in Koog aan de Zaan de kleine 
fabriek ‘De Troffel’ kocht om een stijfselfabriek te beginnen. Hier werd zetmeel uit mais gehaald, maar later ook 
maïzena en puddingpoeder geproduceerd. De productie van bakmeel volgde niet veel later en kwam 
waarschijnlijk voort uit de overname van de bestaande roggebroodfabriek ‘De Roggebloem’ op het adres van de 
huidige Honig-fabriek. Naast deze roggebroodfabriek stond toen al een villa en vanaf 1916 tot 1950 vonden er 
rondom deze twee gebouwen verschillende uitbreidingen plaats, dat resulteerde tot zes fabrieksgebouwen. Door 
de sloop van de villa in 1963 kon de fabriek verder worden uitgebreid en werden de verschillende bouwvolumes 
met elkaar verbonden tot een fabriekscomplex. Vijf jaar later werden de gevels aan het Zuideinde samengevoegd 
tot de huidige modernistische voorgevel met invloeden uit de Nieuwe Zakelijkheid. In 1990 verliet het Honig-
concern definitief de fabriek en 15 jaar later, na kort gebruikt te zijn door Dr. Oetker, verloor het gebouw definitief 
haar fabrieksfunctie. Sindsdien wordt de Honigfabriek gebruikt voor verschillende functies, met als huidige functie 
de creatieve broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jack van der Hoek, Ellen Klaus en Thijs Meijer in debat 
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3. De Gedeputeerde voor Cultuur 
De gedeputeerde voor Cultuur, Jack van der Hoek, benadrukte tijdens zijn openingswoord het belang van 
herbestemmen van monumentale gebouwen en terreinen. Omdat de leegstand van religieus, militair, agrarisch en 
industrieel erfgoed toeneemt, ligt het verval en verlies van waardevolle gebouwen op de loer. De provincie Noord-
Holland wil dit voorkomen, onder meer door de inzet van de Loods Herbestemming en het Steunpunt 
Monumenten en Archeologie, maar ook door het uitbreiden van het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten dat 
is ondergebracht bij het Nationaal Restauratie Fonds. Dit revolverende fonds is bedoeld voor leningen voor 
herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten.  
Daarnaast is het Handboek Crowdfunding gepubliceerd, waarin de ervaringen van erfgoedpioniers verzameld zijn 
en vertaald naar tips en een stappenplan voor diegenen die een crowdfundingproject willen starten. De kracht van 
crowdfunding is dat de steun niet alleen bestaat uit het geven van geld, maar dat het mensen betrekt als 
ambassadeur, vrijwilliger en gids van het lokale erfgoed. Hierdoor komt het erfgoed weer tot leven binnen de 
lokale gemeenschap. De gedeputeerde wees daarnaast op het gezamenlijke belang van eigenaar, gebruikers, 
gemeente en provincie voor het in stand houden van de ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Holland en de zoektocht 
naar een win-winsituatie, waarbij de druk op het grondgebruik in de metropoolregio hopelijk zal leiden tot meer 
ruimtelijke kwaliteit.  
 

4. Sprekers 
Twee herbestemmingsexperts, Thijs Meijer (architect en procesmanager Bureau Marineterrein Amsterdam) en 
Peter Oussoren (Loods Herbestemming van de Provincie Noord-Holland) gingen elk vanuit hun eigen vakgebied, 
in op de mogelijkheden en beperkingen die (gedeeld) eigenaarschap met zich meebrengt bij het herbestemmen. 

Thijs Meijer - Bureau Marineterrein Amsterdam 
Eeuwen lang was het huidige Marineterrein aan het IJ een militaire scheepswerf. In 1915 werd de werf gesloten, 
omdat het te klein en slecht bereikbaar werd voor grote schepen. Het kreeg de nieuwe functie als Marine 
Etablissement Amsterdam. Met de aanleg van de IJtunel in 1968 werd vervolgens een deel van het terrein 
gesloopt en de binnenhaven gedempt. In 2011 werd door Defensie besloten om het terrein geleidelijk af te stoten, 
met als resultaat dat vier jaar later de Voorwerf en een jaar later de Kade West werden vrij gegeven. Met een 
tijdelijke invulling wordt nu richting gegeven aan de ontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam. Het doel is om 
het gebied zowel maatschappelijk, als economisch in waarde te laten groeien. 
 
Het Marineterrein Amsterdam komt gefaseerd vrij en blijft voorlopig eigendom van de staat. De komende tien jaar 
wordt vooral ingezet op tijdelijke invulling: voor gebouwen die leegkomen wordt gezocht naar nieuwe gebruikers. 
Pas daarna worden er gebouwen gesloopt en nieuwbouw gepleegd. Bureau Marineterrein Amsterdam is de  
organisatie die deze geleidelijke ontwikkeling ter hand neemt met de opdracht ‘Waarden versterken door te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Het gemêleerde publiek met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en 
belanghebbenden luistert naar de terugkoppeling van de workshops 
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doen’. Het is een zelfstandige organisatie die in opdracht van Rijk (Binnenlandse Zaken, Defensie) en gemeente 
(Centrale Stad, stadsdeel Centrum) werkt aan de toekomst van het terrein. 
 
Het Bureau Marineterrein Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie en heeft het mandaat 

om het terrein geleidelijk aan te ontwikkelen. Het bureau richt zich niet op een stedenbouwkundig plan, maar op 

een gebiedsconcept met specifiek aandacht voor innovatieve werkplaatsen, internationale aantrekkingskracht, 

historie en het herstel van het stedelijk weefsel. Dit concept wordt gebruikt voor de geleide organische 

ontwikkeling van het terrein, met als doel om in samenwerking met de huurders, de eigenaren, de buurt en de 

overheid geleidelijk aan de waarde te versterken en niet te werken naar een vooraf vastgesteld eindbeeld, met als 

doel makkelijker te sturen op de ambities en waarden. 

Peter Oussoren - Over identiteit, authenticiteit en meerwaarde in herbestemmen 
Als Loods Herbestemming van de Provincie Noord-Holland treedt Peter Oussoren op als verbinder tussen 
eigenaren en initiatiefnemers, waarbij zijn expertise vooral gericht is op het mogelijk maken van herbestemming 
vanuit exploitatieve en financiële kant. Door zijn achtergrond als vastgoedjurist weet hij wat er, zowel aan de 
publieke, als de private kant, speelt als het gaat om het behoud van gebouwd erfgoed.  
 
Bij de ontwikkeling van recreatieve- , woon- en/of werkmilieus biedt de cultuurhistorische onderlegger veel 
toegevoegde waarde voor de gebiedsidentiteit. Dat die identiteit en authenticiteit ook geld waard is, wordt op dit 
moment door de eigenaar of ontwikkelaar vaak nog te weinig ingezien. Het gaat bijna als vanzelf over 
gebiedsontwikkeling in plaats van alleen herbestemming van een gebouw. Dat betekent een lange adem en 
behoorlijke investeringen die pas op langere termijn zullen gaan renderen. Monumentale gebouwen kunnen de 
prijzen van woningen in de omgeving verhogen, maar de investeringen zijn voor vastgoedeigenaar nog altijd 
hoger dan de opbrengst bij nieuwbouw.  
 
De vraag is of en hoe deze ouderwetse denk- en werkwijze en financieringssystematiek te doorbreken is. Een 
oplossing is om samen met de eigenaar te kijken naar de toekomst en te laten inzien wat de potentie van de plek 
en de daarmee gepaarde inkomsten zouden kunnen zijn. Daarmee ontstaat de ruimte om na te denken over 
investering in de collectieve ruimte, stapsgewijze financiering van herbestemmingsprojecten, waarbij de exploitant 
of de gebruiker en de eigenaar kiezen voor vormen als erfpacht, gefaseerde overdracht, omzet gerelateerde huur 
en residuele waarde en de durf te investeren in kwalitatieve oplossingen, die niet meteen het hoogste rendement 
opleveren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Oussoren over identiteit, authenticiteit en meerwaarde in herbestemmen 
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Discussie 
De aanwezigheid van cultureel erfgoed verhoogt de gebruikswaarde en ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Maar 
over de meerwaarde van een monument voor een gebruiker is niet iedereen het eens. Willen de meeste 
Nederlanders niet liever in een gewoon, modern rijtjeshuis wonen?  
Of zet de grote vraag naar woningen de kwaliteit van de nieuwbouw onder druk en raakt de waardering voor 
monumentale waarden daaraan ondergeschikt? 
 

5. Parallelsessies 
 
In vier parallelsessies werd in kleine discussiegroepen ingegaan op de volgende actuele thema’s:  

- ‘Bureau Broedplaatsen Amsterdam zoekt buiten stadsgrens’, door Thomas Bokeloh van Bureau 
Broedplaatsen Amsterdam; 

- ‘Godshuis of buurthuis: van wie is de kerk?’, door André Winder van de Gemeente Amsterdam; 
- ‘De toekomst van het erf: van agrarisch bedrijfsterrein naar collectief domein’ en ‘Stadsboerderij Fronik: 

zorginstelling én ontmoetingsplek’ door Michiel van der Burght van Stadsherstel Amsterdam, Linda 
Bloem van de Stichting Fronikboerderij, Dorine van Hoogstraten van Steunpunt Monumenten & 
Archeologie Noord-Holland; 

- ‘De kracht van crowdfunding: burgerparticipatie en rendement’, door Stella van Heezik van
 Stadsherstel Amsterdam en Michael Braam van de Provincie Noord-Holland. 
 

Bureau Broedplaatsen Amsterdam zoekt buiten stadsgrens 
Als basis voor het gesprek werd eerst het begrip broedplaats vastgesteld. Broedplaatsen zijn 
bedrijfsverzamelgebouwen die worden gecoördineerd door gemeenten, met als beleid dat verschillende soorten 
kunstenaars en startende onderneming zich moeten kunnen vestigen in betaalbare ruimten. Het is vooral bedoeld 
voor diegene die in een opstartfase verkeren. Als er te veel inkomsten zijn, past men niet meer binnen de 
doelgroep en moet men doorstromen. Door de grote vraag naar broedplaatsen in Amsterdam (10 keer meer 
aanmeldingen dan dat er plek is) is doorstromen binnen de stad niet mogelijk en moeten bedrijven op zoek gaan 
naar broedplaatsen in de metropoolregio Amsterdam. In het beleid van de gemeente Amsterdam staat dat een 
bepaald percentage van de herbestemmingsprojecten een broedplaats moet worden. Onder andere omdat de 
maatschappelijke bestemming zorgt voor functiemenging in de buurt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sessie ‘Bureau Broedplaatsen Amsterdam zoekt buiten stadsgrens’ 
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De stelling van de workshop luidt: willen we vanuit de metropoolregio Amsterdam een broedplaatsbeleid? Veel 
gemeenten binnen de MRA zijn niet op de hoogte van de urgentie van de vraag naar broedplaatsen, maar 
veelzullen hier wel interesse in hebben. De vraag is met welk verhaal je deze gemeente het beste kunt 
benaderen en of je gemeente kunt activeren om binnen hun beleid te kijken naar de oude industriegebieden. 
 
Er moet een synergie gecreëerd worden tussen de verschillende partijen, waardoor zij zelf in staat gesteld 
worden om een broedplaats te realiseren. Dit is echter per gemeente maatwerk. Bij veel gemeenten staat Kunst 
en Cultuur bijvoorbeeld niet hoog op de agenda, maar is er wel behoefte aan een programma voor de jeugd of 
voor ambachten. Echt het maatwerk van een streek. Hier kun je mensen dan ook naast elkaar zetten. Het zijn ook 
echt tijdelijke bedrijfsruimten, die verbonden zijn aan de leegstand. 

 
Godshuis of buurthuis: van wie is de kerk? 
Er worden tijdens deze sessies een aantal voorbeelden gegeven van herbestemde en nog niet herbestemde 
kerken in en rond Amsterdam. Sommige kerken worden niet meer voor kerkelijke doeleinden gebruikt, maar voor 
trouwerijen, feesten en als buurtcentrum. Andere dienen nog als kerk, maar voor meerdere samengevoegde 
parochies uit Amsterdam (meerdere samen gevoegd). Weer andere kerken fungeren als moskee, waardoor de 
religieuze functie behouden blijft. Maar ook met een nieuwe functie als kinderspeeltuin, kantoorruimte of klimhal 
blijft de kerktoren als baken van de buurt behouden. 
Een aantal zaken worden geopperd tijdens de discussie: 

- Het interieur wordt ten behoeve van een nieuwe functie vaak weggehaald terwijl dit in veel gevallen 
bijzonder is en zou moeten worden behouden. Hier is te weinig aandacht voor volgens een aantal 
deelnemers. 

- Bestaat er een overzicht van kerken in Noord-Holland?  
- Het beste is om de herbestemde kerken een maatschappelijk functie te geven. 
- Waarom komen er op veel plekken nieuwe gebouwen, terwijl de kerkengebouwen een nieuwe 

maatschappelijke functie kunnen vervullen, bijvoorbeeld als nieuwe bieb of een theater? 
- Ook zou het goed zijn om een inventarisatie te maken van kerken met bijzondere interieurs. Zijn er 

waardevolle interieurs verloren gegaan? Kan het interieur niet worden behouden b.v door de 
kerkbanken aan te passen. Schrijf een plan van aanpak en kijk wat je nodig hebt. 

De discussie verschuift zich naar waar je uiteindelijk op selecteert: de cultuurhistorische waarden of de betekenis 
voor de gemeente. Veel kerken zijn niet beschermd als  monument. Wie zorgt er voor het behoud van de minder 
waardevolle kerken en hoe wordt dit gefinancierd?  
Investeerders en organisaties moeten betrokken worden bij de herbestemming, maar het initiatief moet ook zeker 
gekoppeld worden aan de buurt, waardoor de kerk de functie krijgt als buurthuis of voor bijeenkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Sessie ‘Godshuis of buurthuis: van wie is de kerk? 
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De kerk had en heeft een duidelijke plek in de wijk: stedenbouwkundig, architectonisch en in het collectief 
geheugen. De organisatie moet dan wel uit handen van de kerkgemeente worden gegeven. Het is een kwestie 
van slim aanpakken om extra inkomsten te genereren. Bijvoorbeeld gemeenschap activiteiten als een papierbak 
op zaterdag welke wordt behouden door vrijwilligers 
 
 
De toekomst van het erf 
Agrarisch erfgoed verliest in heel Nederland al decennia lang gestaag zijn oorspronkelijke functie. 
Schallevrgroting van de landbouw is hier de belangrijkste oorzaak van: de ene boer koopt het land van de ander, 
waardoor de boerderij van die tweede boer (op termijn) zijn functie als agrarisch bedrijfsgebouw verliest. Deze 
ontwikkeling zet ook in Noord-Holland sterk door, waardoor veel Noord-Hollandse stolpboerderijen afgebroken 
worden; vervangen door een meer courante woning of iets anders. 
Toch leent de stolp zich uitstekend voor een aantal functies. Hierbij is de ligging een cruciale factor: in de Kop van 
Noord-Holland is een boerderij moeilijker te verkopen dan dichterbij Amsterdam. Bereikbaarheid speelt daar een 
grote rol in.  
 
Zorg is een kansrijke nieuwe functie voor agrarisch erfgoed. Er is veel vraag naar kleinschalige voorzieningen 
voor bijvoorbeeld jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum of voor dementerende ouderen. 
Zorgconcepten als De Herbergier en Tobiashuizen lopen goed en kunnen vaak prima in een voormalige boerderij 
gehuisvest worden.  
Een voorbeeld van een boerderij die leeg is komen te staan en herbestemd wordt is de Stadsboerderij Fronik in 
Zaandam. Nadat de boer Fronik overleed hebben buurtbewoners het beheer van de boerderij overgenomen en in 
de loop der tijd is het uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Maar het gebouw verkrot 
ondertussen. In de zomer van 2017 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een expertmeeting 
op de Fronikboerderij met als doel verschillende partijen bij elkaar te brengen die bij de Fronikboerderij betrokken 
zijn: Stadsherstel Amsterdam, de buurtbewoners, en de Heeren van Zorg, die er mogelijk een aantal 
appartementen voor autistische jongeren wil realiseren.  
Uit de discussie met de diverse deelnemers aan de sessie kwam een aantal interessante vragen en stellingen. 

- Mag het economische rendement van een herbestemde boerderij nul euro zijn als je daarmee wel 
een grote maatschappelijke meerwaarde realiseert? 

- Vergeet nooit de context van de boerderij mee te nemen als je aan een herbestemming werkt: een 
boerderij is verankerd in zijn landschap; 

- Soms ontbreekt het aan duidelijkheid wat je aan een monumentale boerderij mag veranderen als je 
aan een herbestemming werkt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Sessie ‘De toekomst van het erf – De Fronikboerderij’ 
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- Gemeenten weten niet goed wat zij kunnen doen om herbestemming van boerderijen te stimuleren; 
- Een bestemmingswijziging zou makkelijker moeten zijn dan het nu meestal; 
- Gemeenten kunnen hulp gebruiken bij de afhandeling van kleinere plannen voor herbestemmingen. 

Kan het Steunpunt dat niet bieden? 
- Idee: het realiseren van buitenhuisjes in een stolp voor stedelingen die af en toe een weekend naar 

hun eigen buitenhuis willen; 
- Idee: in boerderijen nabij de steden kunnen appartementen voor starters gerealiseerd worden.  
- Idee: in boerderijen kun je appartementen voor ouderen maken. Zo bevorder je de doorstroming op 

de woningmarkt. 

 
De kracht van crowdfunding: burgerparticipatie en rendement 
De hoofdvraag die in deze sessie aan de orde kwam, was of crowdfunding een goede mogelijkheid is voor het 

bekostigen van restauraties van monumenten en wat een eigenaar kan doen om dit tot een succes te maken. 

Michael Braam-Scholten (Provincie Noord-Holland) en Stella van Heezik (Stadsherstel Amsterdam) deelden 

beiden hun bevindingen. De belangrijkste conclusie die hieruit voortkwam, was dat naast het inzamelen van geld, 

het creëren van draagvlak voor het behoud van het erfgoed de grootste meerwaarde van crowdfunding is.  

Om crowdfunding van een concreet project tot een goed resultaat te brengen, zijn betrokkenheid, het vaststellen 
van een doelbedrag en een looptijd voor het inzamelen van dat bedag van groot belang. Daarnaast moet goed 
nagedacht worden hoe je de investeerders of donateurs enthousiast krijgt om deel te nemen aan de 
crowdfundingsactie. Het helpt bijvoorbeeld als je de bijdrage of tegenprestatie persoonlijk maakt. Bijvoorbeeld 
door er bijpassende (gesponsorde) cadeautjes tegenover te stellen.  
 
Een inspirerend project, met een breder verhaal waar ook activiteiten omheen georganiseerd kunnen worden, 
maakt het meest kans op succes. Mensen zijn eerder geneigd te doneren als de boodschap positief is. Zo werden 
als voorbeeld van crowdfunding door Stadsherstel het schooltje van Dik Trom, het verdwenen NACO-huisje en 
het politiebureau in Sloten genoemd. Voor particulieren is het aan te bevelen om dit via een 
crowdfundingsorganisatie te doen, omdat het financieel lastig te organiseren is. De Provincie Noord-Holland heeft 
recent het Handboek ‘Crowdfunding & Erfgoed’ uitgebracht, waarin tips en een stappenplan staan voor diegenen 
die een crowdfundingsproject willen starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Sessie ‘De kracht van crowdfunding: burgerparticipatie en rendement’ 
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6. Meer informatie over herbestemming 
 
Voor meer informatie over herbestemming in Noord-Holland kunt u bij verschillende instanties of organisaties 
terecht: 
 
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland 
Het Steunpunt organiseert als onderdeel van het programma Herbestemming NH op verzoek expertmeetings, 
waarbij samen met herbestemmingsexperts concrete herbestemmingsvraagstukken van gemeenten beantwoord. 
Wilt u weten hoe uw gemeente in aanmerking komt voor een expertmeeting, of heeft u vragen over de Dag van 
de Herbestemming of herbestemming binnen uw gemeenten? Neem dan contact op via de website van het 
Steunpunt.  
 
Loods Herbestemming Monumenten 
Leegstand van kerken en militair, agrarisch en industrieel erfgoed neemt toe. Verval en verlies van waardevolle 
gebouwen ligt op de loer. De provincie Noord-Holland wil dit verval voorkomen, onder meer door de inzet van de 
Loods Herbestemming Monumenten. Peter Oussoren is door de provincie aangesteld als Loods. Heeft u als 
eigenaar of  initiatiefnemer, vragen over herbestemming, bijvoorbeeld over de exploitatieve of financiële kant? 
Neem dan contact op met de Loods via zijn webpagina 
 
Fonds Herbestemming 
Het revolverende Fonds Herbestemming van € 9.1 miljoen is bedoeld voor herbestemming, restauratie en 
verduurzaming van beschermde monumenten. Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zal het fonds beheren. Op 
korte termijn kunnen eigenaren van beschermde monumenten en karakteristiek vastgoed in de provincie Noord-
Holland laagrentedragende leningen aanvragen. Hou voor meer informatie over het Fonds Herbestemming deze 
webpagina in de gaten. 
 
Handboek Crowdfunding 
Dertien erfgoedpioniers hebben meegewerkt aan een pilot crowdfunding voor erfgoed. De provincie heeft de 
ervaringen verzameld en vertaald naar tips en een stappenplan voor diegenen die een crowdfundingproject willen 
starten. Download hier het Handboek Crowdfunding & Erfgoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Met dank aan: Thomas Bokeloh, André Winder, Clasien Sleebos, Michiel van der Burght, Linda Bloem, 
Stella van Heezik, Jack van Hoek, Michael Braam, Peter Oussoren, Thijs Meijer, Els Bakker en de 
Honigfabriek. 
 
Fotografie: Caroline Coehorst

http://www.steunpunterfgoednh.nl/
http://www.steunpunterfgoednh.nl/
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