
Naar 2016
- Inning jaarcontributie is in maart 2016.
- Een vuurrode kaart voor wensballonnen!
- Prettige feestdagen en mooi nieuw jaar!

Stolpen SteevaSt in beeld
In dit nummer een terugblik op het wel en wee 
van de stolp in 2015. Met activiteiten als onze 
ledenexcursies, voorlichting en presentaties. 
En het prijzenswaardige initiatief om een 
stolp na brand weer in volle glorie te laten 
herrijzen. Aandacht ook voor brand, verval en 
sloop. In 2016 wordt een goed provinciaal en 

gemeentelijk stolpbeleid een noodzakelijk 
instrument voor behoud en bescherming. 
Temeer van groot belang in verband met de 
overgang naar de door gemeenten te hante-
ren omgevingswet waarbij sloop niet al te 
veel wordt gehinderd. 

Vraagbaak en advies
Zit er houtworm in mijn vierkant? Wat doe ik 
aan die scheuren in de gevels? Hoe deel ik de 
stolp opnieuw in? Welke dakramen voldoen het  
meest? Dat zijn enkele van de vragen die ons 
geregeld worden gesteld. Maar ook gewenst 
advies over herstel van rieten- of pannendaken 
en dakgoten , over schoorstenen en vervanging 
van raamkozijnen. En vragen over herbestem-
ming, isolatie, kleurgebruik en inrichting van 
tuin en erf. Het is een van onze kerntaken: het 
geven van informatie bij restauratie en reno-
vatie, verbouw of herbouw. Gekoppeld aan 
het bieden van een deskundig advies voor 
oplossingen van bouwkundige problemen en 
tips voor verantwoorde aanpassingen. In de 
meeste gevallen met adviezen op locatie. 

Boerderijenstichting Noord-Holland

nieuwsbrief nr. 83, december 2015 Boerderijen Beeldbank: www.boerderijenstichting.nl

Vrienden van de stolp
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Stolpcomplex aan de Binnenwijzend, Westwoud. Fraaie eenheid van Westfriese stolp, stolpschuur en erf. En dat het hele jaar rond.

Uitreiking Stolp Award in de Bommelhoeve, Bergen.



Tot in detail verantwoord maatwerk
Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984   |   www.timmerfabriekvisser.nl

www.weijntjes.nl

Amsterdam Z.O.  Amsterdam
Utrecht  Bussum  ‘s-Hertogenbosch

Zwaagdijk-Oost 286, t. 0229 262140, m. 06 20548854
www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Dr. Nuyensstraat 20   •   1617 KC Westwoud   •    www.awfbouw.nl

A A N N E M E R S B E D R I J F W E S T - F R I E S L A N D

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer b.v.

M.C. van Voordenstraat 2, 1483 GB De Rijp  tel: 0299 673487  fax: 0299 674626  www.duinmaijer.nl

•  nieuwbouw
•  verbouw
•  renovatie
•  onderhoud
•  houtskeletbouw
•  machinale houtbewerking
•  kozijnenspuiterij

2

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

3

Uit talloze reacties blijkt in het afgelopen jaar 
de waardering voor de stolp. Voor de markante 
vorm en het dragende beeld in het landschap. 
Voor de (bewoners-)geschiedenis en de stolp 
als woonboerderij, met zijn vele mogelijk- 
heden en symbool van geborgenheid. Steeds 
minder geluiden wijzen richting sloop, hoewel 
er toch nog stolpen worden bedreigd met 
afbraak, door verregaand verval en wegen- 
honger.     

Dit was 
2015

JANUARI. Alkmaar krijgt er 310 stolpen bij. Ook deze.

MEI. Westfriesland. Info Duurzame Stolpen.

AUGUSTUS. Opmeer. Presentatie op Landbouwdag.

OKTOBER. Bergen. Stolp Award voor Bommelhoeve.

JANUARI. Berkhout. Stolpenbrand in vuurwerknacht. 

MAART. Beemster. Hoeve Bamestra onttakeld.

JULI. Nibbixwoud. Stolp in centrum gesloopt.

OKTOBER. Egmond+Bergen. Najaarsexcursie Vrienden.

FEBRUARI. Hoorn. Tentoonstelling bedreigde stolpen.

MEI. Zwaagdijk. Voorjaarsexcursie Vrienden.

SEPTEMBER. Alkmaar. Cursusavond Stolp bij WZNH.

▲



VERKOOP & AANKOOP  |  SCHERP TARIEF  |  NO CURE NO PAY

www.balleduxmakelaardij.nl |  www.monumententekoop.nl

Ook voor bijzondere objecten: stolpboerderijen, karakteristieke panden en monumenten

Verkoop en aankoop    |    Scherp tarief

De deskundige makelaar voor aankoopbemiddeling van uw 
stolpboerderij!

Uw adviseur voor restauratie/onderhoud, verbouw en 
bestemmingsplanwijziging. 

www.balleduxmakelaardij.nl | www.monumententekoop.nl | t: 06-12886278 / 0226-391389

Traditionele stijlinterieuren
Traditionele bouwmaterialen

door de eeuwen heen. 
Decoratief en functioneel voor in, aan 

en om het huis.

www.dezinger.nl
Wormerweg 17, 1464 NB Beemster

0299 690273

Maarten gaat dieper dan alleen dromen van een 18e eeuwse wijnkelder!

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

    facebook.com/schildersbedrijfvanbenschop.nl

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl
Wognum - www.deverffraaier.nl

Specialist op het gebied van o.a. 

>  Houtworm- en boktorbestrijding

>  Herstel van rotte balkgedeelten 

>  Brandvertragende behandeling 

van oud en nieuw constructiehout

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

MEER DAN 50 JAAR ‘DE GROOTSTE VRIEND VAN DE STOLP’  |  TEL. 072 574 18 56  |  WWW.VANLIEROP.NL

VCA * & ISO 9001
gecertifi ceerd

Gratis inspectie 
    op houtaantasting
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Gezellig opeengepakt luisterden de deelnemers  
naar het interessante verhaal van historicus 
Frits David Zeiler over de geschiedenis van 
deze oude droogmakerijen. Hierna ging de in 
2-en gesplitste groep op weg naar Hoeve 
Overslot en stolp Het Span in Egmond aan 
den Hoef. Aan de overzijde van Slotkapel en de 
restanten van het Slotkasteel van de Heren 
van Egmond -mede initiatiefnemers van 
droogmaking- rijst de imposante gevelwand 
van de hoeve op, deels 16e eeuws. Het interieur 

verraadt agrarisch gebruik dat hier in de 19e 
eeuw aan werd toegevoegd. Gidsen van de 
huidige beheersorganisatie maakten de his-
torie duidelijk en gaven toelichting op de 
wonderlijke verzameling schelpen en oudhe-
den uit allerlei windstreken. 
De stolp Het Span aan de Hoeverweg, bouw-
jaar 1928, is niet meer agrarisch in gebruik 
maar de indeling is nagenoeg onveranderd. 
Het omringend land is bollenland geworden. 
De bewoners vertelden over de geschiedenis, 

ook die van de boerderijen rondom, met 
brand en oorlogsschade vanwege het dichtbij-
gelegen vliegveld. Na de lunch, ook in de  
Gasterij, werd de recent gerestaureerde Bom-
melhoeve in de Bergermeer bezocht, via een 
lang pad bereikt in een verrassend fraaie en 
afwisselende landschappelijke omgeving. Een 
17e eeuwse dubbele stolp die een ware meta-
morfose onderging met behoud van de karak-
teristieke details. De bewoners ontvingen 
daarvoor de Stolp Award 2015. 

Najaarsexcursie: boeiende combi
Ruim vijftig Vrienden van de Stolp schoven aan in Gasterij ’t Woud tussen Bergen en Egmond. Deelnemers aan de najaars- 
excursie van zaterdag 31 oktober in het die dag zonovergoten gebied van de Egmonder- en Bergermeer. Na het bezoek aan een 
heel oude en een heel nieuwe stolp waren zij met de uitreiking van de Stolp Award getuige van een geslaagde combinatie van 
stolpactiviteiten. Ed Dekker schreef erover in het Noordhollands Dagblad (zie onderin). 

▲



Je stolpboerderij vat op een onheilsnacht 
vlam en het rietgedekte dak is een kortston-
dige inferno van vlammen en rook. De hitte 
doet het vuur vervolgens in korte tijd over-
slaan naar de andere delen van de stolpboer-
derij en eventuele bijgebouwen. De volgende 
dag zijn er slechts tot droefenis stemmende 
resten en een geblakerd vierkant. Het getuigt 
van verregaande moed om wensen tot her-
bouw met instanties en derden te durven 
bespreken en te toetsen aan de werkelijke 
mogelijkheden. 

Dit beeldverhaal is een vurige strip van schrik, 
wanhoop, hoop en durf om met hulp en bij-
stand van echte experts de mogelijkheden 
voor herbouw te toetsen en om te zetten in 
een mogelijk te realiseren plan. Staande op de 

narokende resten van een brand is zoiets niet 
1-2-3 denkbaar. Slopen lijkt de meest logische 
reactie. Niet slopen en serieus onderzoek naar 
een innerlijke drang om de uitgebrande stolp-
boerderij te herbouwen, getuigt van leeuwen-
moed en een aangenaam soort koppigheid. 
En van liefde voor de stolp, het gebouw dat 
zoveel meer is dan alleen een object uit een 
rijk agrarisch verleden. 

De stolp: een sterk merk
Een stolpboerderij kent als object ongekende 
mogelijkheden voor woongenot, medegebruik 
en beleving. Volop volume en oppervlak om 
het zo karakteristiek gevormde gebouw naar 
eigen inzicht en behoefte duurzaam in te 
richten. Eenmaal ervaring met en kennis heb-
bend van zulk een vorstelijke woonbeleving is 

een wens tot herbouw heel begrijpbaar. Het 
beeldverhaal toont de brand, de restanten na 
het bluswerk, het geblakerde vierkant, het 
onderzoek naar hergebruik van de houtcon-
structie, het opruimen en schoonmaken, de 
eerste stappen naar een herbouw, de verbou-
wing in volle gang en de herinrichting naar 
een nieuwe stolpboerderij. Als een feniks uit 
de as herrezen is dit tevens een exemplarisch 
voorbeeld van hoe sterk het merk stolp in 
feite is. Ontdek de waarde van deze oude en 
slimme bouwstijl waarvan duurzaamheid in 
feite een ouderwets vooruitstrevende karak-
tertrek is. Lang leve deze zo kenmerkende 
houtconstructie. Een stolpboerderij gaat 
levens lang mee. Gegarandeerd. Deze fotose-
rie toont aan dat het ultieme stolpsprookje 
nog bestaat. Lang … en hoe gelukkig!
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Nieuw dakconstructie naar oorspronkelijk model.

Dakisolatie wordt aangebracht.

Aankomst nieuw (hergebruikt) vierkant. De constructie wordt gesteld.

De brandweer is snel ter plaatse.

De stolp in Wervershoof, 2012.

De nieuwe ronde schoorsteen komt aangevlogen.

De achtergevel en zijgevels zijn nieuw ingedeeld. 

Zicht op de nieuwe dakconstructie. 

De gevels staan nog overeind, het vierkant is (te) zwaar aangetast.

De laatste fase van herbouw in 2014.

▲

Na brute brand herrezen
Een brand legt meer in de as dan louter en alleen het gebouw. Ook de emoties staan lange tijd in lichterlaaie. Hoe hou je het 
hoofd koel als je belangrijke beslissingen moet nemen over wat te doen na een brand. Checken of iedereen veilig is, de schade 
opnemen en je verzekering bellen. Okay, allemaal goed en wel, maar ga er maar aanstaan, als dit je overkomt. 

Vraag de (kosteloze) brochure ‘Brandpreventie voor historische boerderijen’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (postbus 1600, 3800BP 
Amersfoort, 033-421 74 21 of cultureelerfgoed.nl). Veel nuttige informatie met als hoofdstukken Oorzaken, Risico’s verkleinen, Bestrijden van brand 
en Nazorg. Ook met een overzicht van de gangbare Normen, literatuurlijst en websites.

Brandpreventie

▲
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Landelijk wonen nabij het dorp Spierdijk, centraal gelegen tussen 
Hoorn en Heerhugowaard in de polder Wogmeer. Het betreft een 
ruime kavel van ruim 9.800 m2, bestaande uit erf, ondergrond kas-
sen en land. Hierop staat een woning met aanbouw, een schuur met 
werkplaats, een schuur met voormalige bollencellen en een grote 
bergschuur. Verder staan er kassen op het perceel ter grootte van 
circa 844 m2. 
Zoekt u opslagruimte voor bedrijf aan huis, of heeft u paarden?
Dit is een object voor de hobbyboer, schilder, kunstenaar, muzikant 
of recreatief ondernemer. Mogelijkheden voor vernieuwbouw en 
ook totale nieuwbouw. Informeer naar de mogelijkheden.

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

AGRITEAM NOORD-HOLLAND BV
Noordervaart 30  •  1841 HA Stompetoren

Tel. 072-5039797  •  E-mail: noordholland@landelijk-wonen.nl

www.landelijk-wonen.nl

Meer info bij makelaar G.M. van der Velden

TE KOOP

.nlWONEN
LANDELIJK

-

Verlaatsweg 33, Spierdijk

Te koop: Kanaalweg 19 te Heiloo
Op een mooie locatie, omringd door weilanden, ligt deze met oog voor detail geheel 
gerenoveerde zeer grote woonboerderij (stolp), afmeting 20 x 16 m, met onder 
architectuur aangelegde tuin. Ideaal object voor een kleinvee- en paardenliefhebber! 
Optioneel is aan de achterzijde 4,5 hectare of minder weiland bij te kopen.
Deze grote woonboerderij is ook zeer geschikt als generatie woning, kantoor/praktijk 
aan huis, dubbele bewoning etc.

Bijzonderheden:
•	Totaal grondoppervlak van 4.960 m2!. 
•	Royaal woonoppervlakte (539 m2) verdeeld over drie verdiepingen en een bergzolder.
•	De boerderij heeft een inhoud van 2.117 m3!!! 
•	Diverse karakteristieke elementen zijn aanwezig.
•	Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1850 en in 2005 grotendeels herbouwd.
•	Gunstige ligging ten opzichte van Alkmaar, Heiloo, uitvalswegen, het Noordzeestrand.
•	Er zijn twee in goede staat verkerende houten bijgebouwen en een vrijstaande 

garage op het terrein aanwezig.
•	NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
•	 Laat u verrassen en kom dit mooie buitengoed bekijken!
•	Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 1.475.000,-- kk

Alkmaar   Tel.: 072 - 5 11 35 04   info@riddermakelaars.nl
Broek op Langedijk   Tel.: 0226 - 31 53 41   langedijk@riddermakelaars.nl

www.riddermakelaars.nl

De oude, boomloze polders, al even stoer met 
bonkig land en kronkeldijken worden tot een 
gebruiksvriendelijk natuurpark getransfor-
meerd. De ingrepen in dit zeldzaam geworden 
cultuurlandschap waren tot dusverre mooi in 
evenwicht met het agrarisch gebruik en 
bevorderden vogelstand en plantenrijkdom. 
De typisch vaderlandse gewoonte van project-
matige perfectie met uitgebreide, gebieds-
vreemde ingrepen (‘nieuwe natuur’) leidt nu 
tot de vernietiging van het gebied. Grote 
kleurrijke borden staan er, zonder enig doel 
behalve dat ze wijzen op de organisatie van 
deze activiteiten: Natuurmonumenten. Laten 
we hopen dat de stoere stolpen alhier de ver-

anderingsdrift ontkomen en niet tot poen-
hoeve of boerderette worden gedevalueerd.

Hekken
Natuurmonumenten heeft in dit basale boe-
renpoldergebied de aanwezige boerenhekken 
vervangen door houten hekken van het tradi-
tionele model: tot zover een goed initiatief. 
Maar ook hierbij slaat het projectduiveltje 
door: er staat ondertussen een overdaad aan 
forse hekken. Het authentieke aanzicht van 
boerenhekken met hergebruikte planken en 
latten met touwtjes is rigoureus tenietge-
daan (‘rommelig aanzicht’) . De nieuwe hek-
ken, met naamplaatjes van de organisatie, 

worden (‘als vanouds’) het ‘Harger Hek’ 
genoemd. Flauwekul, aldus de mening van 
hekkendeskundigen zoals Cor van Sliedrecht, 
de auteur van het boek Noord-Hollandse  
boerenhekken: er bestaat geen Harger hek. 
Standaardhekken zijn het waarvan overigens 
hardhout de duurzaamheid zou moeten  
aantonen. Maar nu al vertonen de hekken 
scheuren, net als andere onderdelen van het 
project.

Welstand Noord-Holland en Boerderijenstich-
ting belegden een cursusavond op 15 septem-
ber j.l.
Aanwezig was een veertigtal commissieleden, 
ambtenaren en architecten die ingediende 

plannen van bouw en verbouw van stolpen 
beoordelen. Geconfronteerd met herbestem-
mingen van stolpen werden vragen getoetst 
als: Wat is het gemeentelijk beleid? Hoe zijn 
kansen en meerwaarde te scheppen en hoe 

kijkt de aanvragen ernaar? Aan de hand van 
enkele inleidingen werd uit vijf praktijkgeval-
len groepsgewijs een advies geformuleerd. 
Een zeer positieve activiteit met het oog op 
planvorming en stolpbehoud. 

Het regende weer vuurwerk in de vorige nieuw- 
jaarsnacht. Vervolgens regende het kritiek en 
klachten van verontruste stolpbewoners. 
Vooral die in de (lint-)dorpen vol rietgedekte 
boerenhoeven.
Zoals de reactie in het NHD van stolpbewoon-
ster Carolien van Diemen uit Heerhugowaard: 

‘…een nieuwe buurtbewoner die het een 
geweldig idee vond om wensballonnen de 
lucht in te sturen…heel gevaarlijk want dit is 
namelijk open vuur dat niet te sturen is.  
We zagen de ballonnen onze kant op komen 
waarbij ze hoogte verloren. Je kunt niets doen 
als er zo’n ballon op je dak landt…’. 

Dick Visser, afkomstig uit het Kerkelaantje van 
Eenigenburg en nu woonachtig in Nieuwe 
Niedorp, is naar eigen zeggen stolpengek. En 
daarnaast ijverig op zoek naar familieverban-
den in het vroegere sociale leven van dit 
unieke terpdorp. Hij kwam een boekje op het 
spoor van een familielid met de beschrijving 

van alle huizen en hun bewoners in de peri-
ode 1850 tot 1960. Eenigenburg telde vroeger 
24 stolpen, nu nog 14, waarvan 1 met boeren-
bedrijf. 
Visser stelde m.m.v. Ciske Quant een mooie 
website samen:  
www.eenigenburgopdekorrel.nl

De mooiste (!) bouwvallen van Westfriesland 
op een kalender (formaat A3). Bouwvallenex-
pert Dirk Beemster stelde in februari j.l. een 
tentoonstelling samen uit zijn omvangrijke 
beeldmateriaal. Was te zien in Hoorn, Hem en 
De Goorn en deed de bezoekers schrikken over 
wat er in de regio niet allemaal staat te ver-
kommeren. Een trieste verzameling met, hoe 
tegenstrijdig ook, de schoonheid van verval. 
Ook maakte hij er een boek en kwartetspel 
van. 
De kalender (€ 14,95, incl. verzendkosten) is 
verkrijgbaar bij de boekwinkels in Hoorn of 
via 0229-217855/06-18805900 of  
d.beemster@versatel.nl.
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Van landschap tot speelpark

Eenigenburg

Vuurwerk

Planbeoordeling

Kalender 
2016

Met het grootschalig project ‘Kust op kracht’ is de Hondsbossche Zeewering en de 
achtergelegen Vereenigde Harger- en Pettemerpolder danig van vorm en karakter 
veranderd. De ruige zeewering met strekdammen, toonbeeld van onverzettelijkheid 
en strijd, is verworden tot een zachtaardig duindoolhof met fiets-, wandel- en ruiter- 
paden, compleet met bordjes en hekken. 
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B I N N E N k i j k e r
De lucht hangt laag en loodgrijs boven de 
donkere duinrand en de grauw groene polder. 
De stormachtige wind geselt helmgras, kruip-
wilg en eikenhakhout, rukt onverwacht fel 
aan het autoportier. Een stoere stolp en een 
los staande, zwarte kapberg op een ruim erf 
trotseren gelaten wind en regen. Ze zijn er 
met hun rietgedekte puntdaken op gebouwd. 
Stormvast. “Kom er gauw in, want het regent 
hooivorken”, zegt Fred Gutker, als we aan de 
achterkant op de plek van de lange regel bin-
nenstappen in een uiterst smaakvol inge-
richte stolpboerderij, waarvan de oorsprong 
teruggaat tot 1697. De stolp is een typische 
representant van het model zoals dat in de 
kuststreek veelvuldig voorkomt. Hier in Cam-
perduin met aan twee kanten een dik en ruim 
overhangend rietdek. Ook boven de achtergevel  
en dat betekent bukken bij het binnenkomen.

Generaties Gutker
De familie Gutker bestiert deze stolp al vanaf 
1850. Toen kwam de nog als langhuisstolp 
bestaande hoeve in handen van Cornelis Gut-
ker. De boerderij is sinds mensenheugenis een 
zelfkazende veehouderij. De lage kaaskamer 
met roodbruine estrikken, een bedstee en een 
eenvoudige stookplaats met een paar rijen 
mangaankleurige wandtegels is nog intact 
aanwezig. Hier bakte grootmoeder Elizabeth 
de Jong haar fameuze pannenkoeken op een 
vuur van takkenbossen. Zij liep tot 1945 in kle-
derdracht. Een foto, schilderij en het ingelijste 
hulletje houden die herinnering levend. Nu is 
de kaaskamer ingericht als een kantoortje, 
omdat achtereenvolgende Gutkers ook 
gemeenteontvanger, gemeentesecretaris en 
strandvonder waren. Oom Simon staat ver-
derop in brons op een nieuwe plek aan zee op 
de eveneens nieuwe Hondsbossche duinen. 
Daar stuift het, hier waait het. Hard met 
windstoten. “Er staan alleen een paar kuifies 
riet overend, maar dakpannen zouden er 
allang afliggen”, verklaart Fred ongevraagd de 
waarde van de rietgedekte kap.

Schuine stalvloer, knusse keuken
Willie Gutker schenkt koffie in de gezellige 
woonkeuken en om daar te komen schuifelen 
we tegen de flauw oplopende voormalige 
stalvloer van de lange regel omhoog. Een licht 
voelbaar accent van het boerenleven van wel-
eer. Via een korte gang waarop de voordeur 
met gietijzeren deurroosters aansluit, komen 

we in de woonkamer. De in 1892 aangebrachte 
verhoogde voorgevel geeft ruimte voor gro-
tere ramen, die als zesruiters (met buitenlui-
ken) zijn uitgevoerd. Een paar lelijke grotere 
ramen op elke hoek zijn met de laatste res-
tauratie vervangen door deze eerderge-
noemde exemplaren. Behalve binnen meer 
lichtopbrengst, geeft dat de stolp buiten 
natuurlijk meteen meer status. De kleurstel-
ling binnen is rustiek, de inrichting heeft een 
klassieke nadruk. De okergele wanden con-
trasteren fijntjes met de donkergroene balken 
en hun lengte accenten in lindegroen. Die 
kleur wordt doorgezet in de plafonds. In de 
woonkeuken tonen Willie en Fred zich zeer 
content met het nieuwe Aga fornuis, terwijl 
Eline zich klaarmaakt voor school. Tijd voor 
koffie.

Eigenhandige restauratie
Fred neemt in 1988 de stolp van oom Simon 
over. Het comfort was toen buitengewoon 
eenvoudig en in een eerste koude winter vro-
ren de dekens aan de bedstee vast. Zo primi-
tief was het toen wel en de staat van de stolp 
was feitelijk navenant. Fred vatte het plan op 
voor een eigenhandige restauratie en inves-
teerde in goed gereedschap. Liet zijn eigen 
bouwtekening via architectenbureau Scha-
gen zonder problemen goedkeuren. Dat 
goede basisplan en hulp op het gebied van 
metselen en stucwerk, bleek de sleutel tot 
succes. Fred nam er ruim de tijd voor. In z’n 
‘eentje’ was ie ruim 10 jaar aan de gang, maar 

toen was zijn stolp dan ook helemaal naar z’n 
zin. In 1998 was het project afgerond. De kap-
berg moest wachten. Eerst diende er rustig 
getrouwd te worden. En zo geschiedde.

Roetzwarte kapberg
In 2011 maken Fred en Willie samen plannen 
voor het restaureren van de kapberg. Of was 
deze onbewoonbaar verklaarde woning niet 
beter te slopen? Het Restauratiefonds bood 
aan te adviseren en hun voortvarende aanpak 
brak de ban. Tenslotte zijn stolp en kapberg 
beide rijksmonument en bepaalt juist de 
karakteristieke bouwvorm van de roetzwarte 
kapberg de meerwaarde van dit streekeigen 
boerenensemble. Met de hoge wand stijf 
langs de rooilijn van de Munnikenweg, verti-
caal gepotdekseld bovendien en met afhui-
vingen aan twee zijden. De rietgedekte kap is 
een van de weinige uitzonderingen op de 
regel. Elke recreant die er sinds 2013 binnen-
stapt is stomverbaasd er zo’n comfortabele en 
ruime zomerwoning aan te treffen. In lichte 
kleuren en van alle gemakken voorzien. Polder 
en zee voor de (dars)deur. Dat er bouwele-
menten zijn die rechtsreeks met de zeevaart 
te maken hebben, verbaast niemand. Maar als 
je eerst een scheepsmast als vierkantsstijl 
hebt gezien en even later een 17e eeuwse 
scheepsbalk met overduidelijke gebruiksspo-
ren ziet staan, wrijf je jezelf toch even in de 
ogen. Zie ik het wel goed? Jazeker! Stolp en 
kapberg herbergen veel verhalen. Prachtver-
halen.    WM 

In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs verschillen de interieurs. In deze aflevering een prachtig  
ensemble stolp en kapberg op een langzaam aflopende kavel van de hoge Kampergeest met recreatie als economische drager.

▲



E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl
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Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
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PRONK BOUWT MET 
MEERWAARDE
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www.klavermakelaardij.nl

Trambaan 12  |  Postbus 62
1733 ZH  Nieuwe Niedorp
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ook uw stolp 
verkopen of 
op zoek naar 
een stolp?

neem contact 
met ons op.

heeft o.a.
recent 

verkocht

Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

Akerbouw B.V.    Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest     T: 0251-315817     www.akerbouw.nl

De stolp met dubbel vierkant, aangebouwde 
kleine stolpschuur en verschillende schuren 
en schuurtjes aan de Provincialeweg 5 bij Zij-
dewind staat model voor nog drie andere 
stolpboerderijen die in dezelfde (deplorabele) 
toestand verkeren. De dichtgetimmerde 
ramen, het grimmige hekwerk en het gele lint 
laten niets te raden over een niet al te roos-
kleurige nabije toekomst van deze stolp. 
Generaties was deze stolp het werkzame en 
gelukkige domein van de familie Wit, die uit-
eindelijk niet anders kon dan meebuigen met 
de plannen van de overheid om de provinciale 
weg in kwestie (Schagen-Zijdewind) te upgra-
den naar een met vrij liggende ventweg. Zoals 
bij de N9 het geval was. Voor zo’n infrastruc-
tureel werk is (meer) ruimte nodig en deze 
stolp staat in de baan van de geprojecteerde 
weg. De economie moet voort, daar is geen 
speld tussen te krijgen en dat willen wij ook 
niet. Alhoewel er wel degelijk archeologisch 
onderzoek wordt gedaan (het is hier ten slotte 
zeer oud land), is de prangende vraag, waar 
blijft de o zo belangrijk geachte cultuurhisto-
rische waarde van de te slopen stolp. Wordt 
de stolp bouwhistorisch gedocumenteerd, 
gefotografeerd en vindt er wel dendrochrono-
logisch onderzoek aan het vierkant plaats? 

De eigenaren zijn naar eigen zeggen behoor-
lijk behandeld en voldoende gecompenseerd 
met een nieuw gebouwde ‘notariswoning’.  
De vraag blijft waar een vorm van compensa-
tie blijft naar een voorbeeld van de algemeen 
geaccepteerde natuurcompensatie. Naar de 
aangebrachte, onherstelbare schade pleit de 
Boerderijenstichting dan ook voor een zinnige 
vorm van cultuurhistorische compensatie. 
Een dergelijk eenvoudig soort compensatiere-
geling moet toch eenvoudig in de planning 
en vooral in het budget van dit soort grote 
werken opgenomen kunnen worden? Werken 
die immers worden uitgevoerd tot het nut 
van het algemeen? Nu gebeurt er op dit 
gebied niets. Nou ja, niet helemaal niks, want 
de stolp gaat binnenkort plat. In groene let-
ters staat op een raampje van een van de 
schuurtjes de tekst: ‘Gekraakt’. Dat is voor 
deze stolp inderdaad binnenkort het geval. 
Gesloopt, en dan is ie voorgoed verdwenen. 
Foetsie.

Andere identieke voorbeelden
En zo gaat het verspreid over Noord-Holland 
op dezelfde manier door. Iets zuidelijker moet 
aan de andere kant van dezelfde provinciale 
weg nog een stolpboerderij verdwijnen. Een 

op het oog springlevend boerenbedrijf met 
flinke stallen en een kleine stolp direct aan de 
weg. Alles staat er nu echter verlaten bij. De 
familie Veldman is via een bestaande ver-
plaatsingsregeling voor boerenbedrijven uit-
gekocht en heeft aan de nabij gelegen 
Doorbraakweg een nieuwe melkveehouderij 
gerealiseerd met moderne stallen en aan die 
weg opnieuw een kleine (nu rietgedekte) 
woonstolp. De oude stolpboerderij en de stal-
len aan de provinciale weg worden gesloopt 
en laten geen enkel spoor meer na.
Dito problemen bij de uitbreiding van de N23 
(de Westfrisiaweg) en ditmaal te Obdam voor 
een stolp aan de Dorpsstraat 39. Het nieuwe 
tracé van ook dit keer een provinciale weg 
kruist met de afrit de stolpboerderij, waarvan 
de plaatselijke historische vereniging denkt 
dat zich juist in deze stokoude stolp het oudste 
eikenhouten vierkant van dit Westfriese dorp 
bevindt. De vereniging heeft (met steun van 
onze Boerderijenstichting) hiervan melding 
gemaakt bij de het College van GS van de pro-
vincie. Wacht ook deze stolp een niets ont-
ziende sloop? 

Ten slotte een dito geval in de Schermer waar 
de kruising van de Noordervaart met de Zuider- 
vaart voor de verkeersveiligheid een rotonde 
moet worden. Ook hier staat een stolpboerderij  
in de weg en voert ook hier de provincie -met 
stolpbehoud overigens hoog in het vaandel- 
de regie. Wat ons betreft de verkeerde regie. 
Natuurlijk begrijpen we dat er keuzes gemaakt  
moeten worden. Maar daar waar op andere 
terreinen wel ruimte is voor compensatie- 
beleid, is dat in het geval van onomkeerbare 
sloop van stolpen voor het algemeen belang 
juist niet het geval. Als de provincie zegt eco-
nomisch belang te hechten aan het voor 
Noord-Holland zo karakteristiek geachte 
puntdakenlandschap, waarom dan geen flan-
kerend beleid ontwikkeld voor een passend 
cultuurhistorisch compensatiebeleid. Met een 
luide oproep aan Provinciale en Gedeputeerde  
Staten dit te verwezenlijken, is deze rubriek 
inderdaad niet geheel zonder hoop.    WM

12 13
Niet zonder hoop
Onder de titel ‘Niet zonder hoop’ brengen wij bedreigde stolpen onder de aandacht. Omdat blijkt dat steeds meer stolpen in 
leegstand vervallen en schijnbaar doelloos afglijden naar een roemloos einde. Eerst raakt de stolp in onbruik, met (dus) leegstand 
en het ontbreken van (zichtbaar) onderhoud tot gevolg. Dit begin van verwaarlozing leidt in de meeste gevallen tot verval. Wat 
is hiervan de oorzaak? Kan het tij van verdergaand verval gekeerd? Vaak onbekend. Wij willen dit fenomeen registreren in een 
ultieme poging tot behoud. Een actie die naar onze mening niet zonder hoop is.

8. Zijdewind (2x), Obdam en Stompetoren

▲
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Deze stolp wordt gesloopt en ook die met stolpschuur links op deze foto.
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Wij adviseren u graag! 
15 jaar ervaring in 

ontwerpen – installeren 
van warmtepompsystemen  

Speciaal voor de brandverzekering  
van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.
 
Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet 
vanaf 1,60 o/oo en woning steen/schroefriet vanaf 0,80 o/oo. 

Hoornseweg 2, 1687 ND WOGNUM, telefoon 0229 57 22 57
www.ovmdeveenhoop.nl, info@ovmdeveenhoop.nl

•  Architectuurhistoricus
•  Kleurenarchitect
•  Meesterschilder
•  Erkend taxateur inboedels en 
•  nalatenschappen

Presentaties over: 
•  Architectuur  
•  Kleurgebruik  
•  Regiogeschiedenis

•   hoveniersbedrijf

•   tuinontwerp en adviescentrum

•   sport en recreatie

•   tuinwinkel
 

Wij leggen geen tuinen aan

Wij voeren de 
onweersbui af!

Het Woud 10 - 1688 JE  Nibbixwoud
telefoon 0229 - 57 16 29
E-mail hoveniers@floridus
 www.floridus.nl

.nl  

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk

Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

d e  s l e u t e l  t o t 
a g r a r i s c h  b e z i t

    Het team van
   Kwantes Makelaardij
  wenst u hele fijne 
 feestdagen en
al het goede voor 2016!
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Kiek 34
Vier mannen, voor eeuwig stilgezet toen ze 
aan het snoeien waren. Bomen in een dorps-
straat, onvervalst West-Friesland zou je zeg-
gen. Vier inzenders traceerden waar en zelfs 
wie. C.J. Groot uit de Binnenwijzend noemt de 
plaats van het snoeidelict: naast dr. Nuyens-
straat 21 in Westwoud. Dat weet ook Sipke de 
Vries: ‘‘in de boerderij links is Koningin  
Wilhelmina nog geweest en het kerkje dat we 
zien is de Ned. Herv. Kerk waar ik 40 jaar kos-
ter ben geweest’’. J.M. Bot kan zelfs de namen 
van de snoeiploeg noemen en vertelt er nog 
een heel verhaal bij: ‘‘Uit de tijd van de foto 
had mijn opa hier vlakbij een timmerzaak; de 
handkar was van hem. Het timmerbedrijf 
werd in 1982 overgenomen door aannemers-
bedrijf AWF… het toeval wil dat de foto ook in 

een album van mijn vader was geplakt met  
de namen van de mannen erbij. De man op  
de ladder was Gert Schoof, in het donker- 
gekleed Cees Reus en onder de ladder staan 
Klaas Koelmeijer en J. Doodeman. Het smal-
spoor was van de paardentram Hoorn-
Enkhuizen’’. 

Wilhelminahoeve
Bot weet ook meer over de stolp: ‘‘van de 
toenmalige burgemeester Neefjes waar 
koningin Wilhelmina in 1914 een bezoek 
bracht. Het dakkapel van deze stolp ,is jaren-
lang weg geweest maar dit jaar in oude vorm 
hersteld door AWF.” Ook Dick Olij herkent de 
locatie: ‘‘Westwoud, ongeveer 1926, de rails 
van de paardentram en de boerderij is de  
Wilhelminahoeve’’. Olij voegt er nog een 
relaas bij over het bezoek van de koningin die 
de zij-ingang van de lange regel in werd 
geloodst, niet door de rouw- en trouwdeur: 
‘‘deer magge alliendig ’n dooie en ’n bruid 
deur loupe’’. Ria Ruiten dacht dat de foto van 
Kiek 32 in Wieringerwaard zou kunnen staan 
maar dat weten we nog steeds niet.

Kiek 35 
Een gaaf modelletje met topgevel is deze keer 
de Kiek van het kwartaal. Is in kopievorm per 
enveloppe zo door de brievenbus op de mat 
gevallen. Dat zijn nog eens leuke verrassingen 
in een donkere decembermaand. Wat staat de 
stolpboerderij er goed op. Met de voorgevel 
bot aan straat, zijweg of pad, dat dan weer 
wel. Een meer ruimtelijk beeld van deze wie-
weet-waar stolp ontbreekt, dus moeten we 
het doen met deze nogal plat van voren gefo-
tografeerde kiek.

Rietgedekt en klein formaat baksteen
De van top tot teen rietgedekte staat van het 
puntdak en dat van de topgevel is het eerste 
dat aan deze stolp opvalt, waarbij het ontbre-
ken van dakgoten in tweede instantie onmid-
dellijk in het oog springt. Die zijn er helemaal 
niet en het riet hangt daarom ook ver over de 
verticale wand van de muren. Zowel voor, 
opzij als bij de topgevel. Het water moet 
immers wel degelijk goed aflopen. Het is aan 
deze stolpboerderij een zeer opmerkelijk 
detail, dat een stolpenspeurneus wellicht op 
een spoor zet. 
Vervolgens de houten topgevel precies in het 
midden van de voorgevel met een helder wit 
en zeer puntig exemplaar van een makelaar. 
Feitelijk de enige sier aan de hele stolp. Verder 
een ‘doodgewone’, vierkante schoorsteen zon-
der jaartal of siersteen. 
De voorgevel is weer eens ouderwets ritmisch 
perfect met z’n twee deuren aan weerszijden 
en evenwichtige raamverdeling. Het wit van 
de kozijnen (en de waterborden) is bij deze 

stolp een opvallend kleurdetail. Broekvitrage 
achter elk raam (behalve het linker) en van 
glas voorziene voordeur. Ook achter het raam 
(op ’n kier!) in de topgevel. Achter elk raam 
beneden staan forse rijen kamerplanten. Her-
ken ik daar de sanseveria? De kozijnen zijn 
alle voorzien van schuifkozijnen en als zesrui-
ter uitgevoerd. Dat het woongedeelte zich bij 
deze stolp aan de rechterkant bevindt, zal  
niemand een vreemde conclusie vinden. Links, 
achter de deur met de drie verticale panelen 
en het gedeeltelijk aan de binnenkant geblin-
deerde raam bevindt zich de lange regel, ook 
dat is wel zeker. Vagelijk is in het metselwerk 
onderaan een donkerder kleur waarneem-
baar, ongeveer ter hoogte van de onderdor-
pels van de kozijnen, die de stolp tot smetrand 
dient. In de gedeelten voorgevel met gerepa-
reerd voegwerk is het klein formaat baksteen 
goed herkenbaar, dat in steeds afwisselende 
rijen strekken en koppen is aangebracht.  
Dergelijk bouwmateriaal is vaak een indicatie 
van de leeftijd van het betreffende gebouw, in 
dit geval van deze stolpboerderij. 

Dus … wie kent de standplaats van deze stolp-
boerderij op de foto die gelet op de al aanwe-
zige plastic brievenbus dateert uit de jaren 
1970-1980.  
Heeft u een hint? Is de stolp u bekend? Dan 
graag opgave aan het secretariaat. 

Kiek 32 en 33
Aan deze Kieken ontbreken nog de vindplaat-
sen. Kijk nog even in de nieuwsbrieven 80 
(april 2015) en 81 (juni/juli 2015).
Deze Kieken moeten toch opgehelderd kunnen 
worden?
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Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl
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De forse, rietgedekte wie-weet-waar stolp.
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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  
€ 100,- (all-in) in rekening gebracht. 

Verzoeken om advies te richten aan het secretariaat: 
Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen
e: stolpen@xs4all.nl
Zie ook onze website: www.boerderijenstichting.nl 

De nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar.
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ANBI - De Boerderijenstichting Noord-Holland is 
aangemerkt als ANBI. Zie onze website.

Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   (2016) € 17,50 per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door.
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Stolpen in het nieuws

Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

Bescherming van ‘vogelvrije’ stolpen door een 
eigen monumentenlijst of via het bestem-
mingsplan? De gemeente Opmeer voelt meer 
voor het laatste.

Een stolp als jeugdcentrum? Veertig jaar  
geleden in Hoogwoud. Familie Donker stelde 
ruimte beschikbaar aan zoekende jongeren. 
De naam werd De Hooiberg.

Ooteman Ruitersport (sinds 1965) vestigde 
zich 25 jaar geleden in De Brinkhorst, een 
West-Friese stolp in Hoogkarspel. Het familie-
bedrijf heeft een eigen merklijn.

Stolp Broedersbouw in Zuidoostbeemster uit 
1742 wordt omgetoverd tot wooncomplex met 
negen appartementen. De laatste pachter van 
de boerderij van 18 m hoog gaat met pensioen.

Anton Pieck heeft ook de boerderij Zeldenrust 
bij Winkel vastgelegd, een van de grootste 
stolpen in de Groetpolder. Te vinden in het 
boek 100 jaar polder Waard en Groet uit 1946.

Met zijn 91 jaar redt Cor Edam zich nog best 
op zijn boerderij Jona in de Walvisch aan de 
rand van Heerhugowaard. De gevelsteen wijst 
op een redding in de Griekse mythologie.

Heemschut maakt zich zorgen over stolpen in 
Hollands Kroon. Deze gemeente heeft geen 
eigen Monumentenlijst. Dat wringt, nu de 
provincie monumenten wil overdragen.

Voor Leoni Jansen is haar stolp in Beemster 
een rijke inspiratiebron. Hier bereidde zij - 
theatervrouw/presentatrice - een bijzondere 
kerkpreek voor: over de dood van haar man.

Een film toont veranderingen in agrarisch 
Zeevang, begin jaren zestig. Er verhuisden 26 
boerderijen naar de polder door verkaveling. 
Stedelingen kochten stolpen in de dorpen.

Ambachtelijk vakmanschap. In Groet verrijst 
een nieuwe woonstolp geheel volgens tradi- 
tionele bouw. Een oude eenvoudige stolp op 
deze locatie was niet meer te redden.

Een verbrande monumentale boerderij in 
Berkhout keert als ander type woning terug. 
De gemeente ziet geen ‘zwaarwegende reden’ 
om herbouw als stolp te eisen. 

Stolpen als strijdwapen. Turbines mogen het 
open landschap met stolpen en kerken als 
enige verticale elementen niet verpesten, stelt 
Medemblikker actiegroep Tegenwind.

Alle hens aan 
Dak
In januari a.s. is er de mogelijkheid in aanmer-
king te komen voor de laagrentende lening bij 
dakherstel via de regeling Alle hens aan Dak. 
Het gaat om stolpen die geen monumenten-
status hebben of zijn aangemerkt als 
gemeentelijk monument. Daarnaast moet de 
eigenaar aantoonbaar maken dat restauratie 
van het dak met dakgoten en constructie eer-
ste prioriteit heeft. Aanmelden kan via de 
Boerderijenstichting. Alle informatie op de 
websites: www.restauratiefonds en  
www.boerderijenstichting.nl. FO
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Vierkanten 
te koop 
Unieke kans: Originele vierkanten: vakkundig 
gedemonteerd, uit voormalige kapschuur; 
bouwjaar 1932, Amerikaans grenen, mooie 
kwaliteit, droog opgeslagen; 
6x stijlen lengte 7 mtr; rond ø ± 28 cm, 
3x dekbalken lengte 7,90 mtr; ø ± 28cm,
3x dekbalken lengte ± 8 mtr; 28 x 28cm,
3x dekbalken lengte ± 7 mtr; 28 x 15 cm,
24 swingen/schoren ½ van ø 28 cm.
Partij gordingen (vuren) in diverse maten.
Peter van Zutphen, Anna Paulowna,
06 - 29 50 76 50 www.nieuwbouwlust.nl.▲
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