
De stolp is gebouwd met een houten constructie.  
Houtbaar en houdbaar. Zelfs na driehonderd 
jaar blijkt de houdbaarheidsdatum nog lang 
niet verstreken. Stolpen verdwijnen naar onze 
mening te veel en te vaak onnodig. Maar de 
houten vierkants- en kapconstructie houdt 
het heel lang en verdient in ieder geval bij 
eventuele sloop zoveel mogelijk een herge-
bruikt leven. 

Dekselse dekbalken
Altijd weer verbazing en ontzag bij een stolp-
bezoek waarbij je vrijuit de kap kunt inkijken. 
De indrukwekkende vierkants- en kapcon-
structie met het dekbalkgebint. Stormvast en 
in hoge mate efficiënt. In dit nummer aan-
dacht voor dit historische, houten fenomeen.

Stolpenland 2014 
Een gevarieerd beeld, het voorbije jaar. Sloop 
komt nog steeds voor, meestal in gevallen van 
onvoldoende bescherming. Brand blijft een 
zeer onwelkome oorzaak van verder verlies. 
Jammer is de geringe aandacht voor de karak-
teristieke kenmerken bij sommige renovaties 

en stolpen nog steeds kunnen veranderen in 
boerderettes en poenhoeves. Dit nummer 
geeft in vogelvlucht een jaaroverzicht.

Vrienden van de stolp
Met wervingsacties groeit het aantal Vrienden 
van de stolp. Ook met de aandacht voor de  
relatie duurzaamheid en stolpen op informatie- 
bijeenkomsten neemt het ledenaantal toe. 
Het streven is om zo mogelijk alle stolpeige-
naren en bewoners de voordelen van het  
lidmaatschap te bieden: nieuwsbrieven,  
adviezen op maat, excursies, publicaties. Wij 
roepen daarom de leden op ook binnen hun 
kring nieuwe leden te werven. 

Een tip: zie de website voor nieuws, bouw- 
onderdelen, publicaties, bedreigde stolpen en 
de Boerderijen Beeldbank:  
www.boerderijenstichting.nl  

Boerderijenstichting Noord-Holland

nieuwsbrief nr. 79, december 2014 Boerderijen Beeldbank: www.boerderijenstichting.nl

Vrienden van de stolp
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Aan de einder lonkt het jaar 2015. Wij wensen onze Vrienden van de stolp een eindeloos goed nieuw jaar!

De houten historie van de stolp

 INHOUD
▲	 Stolpenland 2014

▲	 Dekselse dekbalken

▲	 De abdijschuur van Ter Doest

▲	 Stolpverhaal uit Wieringen 

▲	 De duurzame stolp

▲	 Binnenkijker in restaurant

▲	 Niet zonder hoop

▲	 Kiek 30 en 31

▲	 Stolpen in het nieuws 

Kooghuis, Uitgeest. Voorbeeld van de stolpconstructie. 
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Binnenkijken in De Nieuwe Westert, Egmond-Binnen.



Tot in detail verantwoord maatwerk

Hout 100% duurzaam
Bomen zuiveren de lucht en produceren 

zuurstof (O2). Daarnaast nemen groeiende 

bomen CO2 op. Dat betekent dat bossen het 

broeikaseffect verminderen en daarmee 

klimaatverandering tegengaan.
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Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984   |   www.timmerfabriekvisser.nl

Eric boogaard Schilderwerken
Inlaagdijk 4, 1689 WC ZWAAG

T 0229 273009, M 06 53 87 96 20
info@ericboogaard.nl, www.ericboogaard.nl

BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN SIERPLEISTERWERK

PLANMATIG ONDERHOUD EN KLEURADVIES

www.weijntjes.nl

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

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

e-mail: post@
sander
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a.
nl

www.sanderdoum
a.nl

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

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

Een wat verwarrend jaar. Negatieve tendenzen 
wezen naar sloop en op zijn minst achterstal-
lig onderhoud. Dat vanwege economische 
omstandigheden en vrijere regelgeving.  
Gebrek aan voldoende kennis maar ook aan 
esthetische kwaliteitsnormen leverden lelijke 
boerderettes op. Hier en daar verrezen ook 
fraaie renovaties en nieuwbouwstolpen. Wij 
en onze 1.500 vrienden van de stolp blijven 
alert! 
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FEBRUARI. Callantsoog. Bezoek aan nieuwe stolp. 

MEI+SEPT. Informatie-avonden Duurzaamheid+Stolp. 

AUGUSTUS. Benningbroek. Verregaand verval.

NOVEMBER. Beemster. Leskist stolp is in bedrijf.

JANUARI. Aagtdorp. Kapberg door brand verwoest.

MEI. Burgerbrug. Ledenexcursie stolpen Zijpepolder.

JULI. Bergen. Stolp verbouwd tot boerderette.

OKTOBER. Kreil. Restauratie (zie Nieuwsbrief 77).

APRIL. Uitzwaai bestuurslid Wim Schermerhorn.

JUNI. Oudesluis. Gesloopt (zie Nieuwsbrief 76).

SEPTEMBER. Stolpenland. Steeds meer houten hekken.
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i w e m a  bouw
De aannemer voor uw stolp! 

06 - 108 26 456

wenst u fijne feestdagen 
            en een zeer voorspoedig 
                        2015!

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

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

Goed geïsoleerd de winter door, Maarten wenst u een warm 2015!

Karnemelkplaats / Callantsoog

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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Ontstaan uit het middeleeuwse ‘Friese lang-
huis’ met zijn losstaande hooiberg ontwikkel-
de de boerderij in Noord-Holland zich tot een 
hooihuisboerderij -waarbij de hooiberg als 
kapberg deel uitmaakte van het langhuis met 
stal-. Vervolgens tot een langhuisstolp met 
langhuis als woning en de stal met de dars 
onder de door de hooiberg gevormde stolp. 
Na 1550 kreeg de boerderij alle functies onder 
één dak en de stolp met vierkant grondplan 
was geboren. In alle gevallen werd een storm-
vaste dekbalkconstructie toegepast: met vier 
(of soms meer) staanders met op de koppen 
liggende langsbalken die tezamen een ge-
bintvak voor (hooi)opslag vormen (de ‘tas’, 
‘berg’, of ‘het vierkant’). De beschikbaarheid 
van lang balkhout uit vooral de Oostzeelan-
den speelde daarbij een belangrijk rol. De con-
structie was gemakkelijk uit te breiden. Met 
zes gekoppelde staanders ontstaan twee  

gebintvakken, een ‘dubbel vierkant’. Nog meer 
staanders en gebintvakken geven de vorm 
van een grote schuur die vooral voor akker-
bouw of gemengd bedrijf geschikt is. Een heel 
groot exemplaar van zo’n met dekbalken ge-
koppelde schuur staat in de Anna Paulowna-
polder; hoeve Zeeland uit 1901. Je zou die 

overigens al geen stolp meer kunnen noemen 
omdat de piramidevorm ontbreekt.

Invloeden
De dekbalkconstructie bestaat al eeuwenlang 
en vormde de bouwkundige basis voor tal van 
hallen, kerken en (klooster)schuren. Vooral in 
Engeland, waar tot 1550 zo’n 200 van deze  
(eiken-)houten bouwwerken stonden, en  
zeker in Frankrijk met wel het dubbele aantal. 
Verder ook in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en 
de Frieslanden. De rol van kloosters die betrok- 
ken waren bij de vele inpolderingen was 
daarbij van grote betekenis. Trekbalkgebinten 
(een variatie op het ankerbalkgebint) kwamen 
ook voor, in oostelijk en zuidelijk Noord-Hol-
land en typisch genoeg ook in de door Noord-
Hollandse boeren gebouwde stolpen van 
Sleeswijk-Holstein: zo’n 80 Haubarge uit de 
17e en 18e eeuw, met twee en ook wel meer 
vierkanten. 

De houtconstructies van de grote klooster-
schuren bij laat-middeleeuwse abdijen in 
Vlaanderen zoals die in Lissewege (Ter Doest, 
ca.1275) kunnen als voorbeeld gezien worden 
voor de Zeeuwse bergschuren en de zogehe-
ten Vlaamse schuren die deel uitmaken van 
boerenbedrijven in (Noord-)Brabant, ook wel 
Limburg en Zuid-Gelderland. Ze staan er nog 
in veel Brabantse dorpen als bergschuur bij 
de lage Brabantse varianten van de hallen-
huisboerderij maar zijn nu in de meeste  
gevallen herbestemd tot bijvoorbeeld kantoor, 
restaurant of museum. Driebeukige schuren 
met dekbalken in de hoofdconstructie en vaak 

Dekselse dekbalken
Velen ervaren de Noord-Hollandse stolpboerderij als een indrukwekkende verschijning. Zowel het beeld van een stoere piramide 
temidden van wuivende windsingels in het platte landschap als de imposante houten constructie. Het woud van staanders,  
balken, sporen en zwingen dat tezamen de vierkants- en kapconstructie vormt: het dekbalkgebint. Een bouwwijze van boerderijen 
in de noordelijke kuststreek en bovendien in Engeland, Frankrijk en Vlaanderen. In tegenstelling tot de constructie van boeren-
hoeven in de rest van Nederland. Op deze pagina’s in vogelvlucht aandacht voor het hart van de stolp, die dekbalk-vierkants- 
constructie.

Nieuwe functie Vlaamse schuur, Bolberg, Breda.

Links: Dekbalkgebint met langsbalken op de koppen,  overstekken mogelijk.
Rechts: Trekbalkgebint waarbij de staanders een stuk boven de tussenbalk uitsteken. 

Vlaamse schuur, Teteringen, Noord-Brabant.Dubbel vierkant, Broedersbouw, Zuidoostbeemster.
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wijst uit dat het gebruikte hout een eeuw 
jonger is wat er op zou kunnen wijzen dat de 
kap na ongeveer een eeuw werd vervangen. 
Hoewel de schuur na meer dan 700 jaar geen 
ernstig verval vertoonde, werd een algemene 
restauratie uitgevoerd in de jaren 2001-2003, 
in opdracht van het provinciebestuur van 

West-Vlaanderen. Het pannendak werd daar-
bij opnieuw gelegd en tussen de pannen wer-
den ‘stropoppen’ aangebracht ter versteviging 
en voor de wind- en waterdichtheid.

Open: het gehele jaar elke dag 10-18 uur, gratis 
toegang.

Lit: L.Brandts Buys: De landelijke bouwkunst in 
Hollands Noorderkwartier, 1974 en De stolp te 
kijk, 1978/2004. 
O.Knottnerus: Haubarge, Barghaus, Bargscheune 
und ihre mittelalterlichen Vorläufer, 2008. 
Provincie West-Vlaanderen: De abdijschuur 
van Ter Doest, 2004. 

In ‘weiden als wiegende zeeën’ ligt nabij het 
dorp Lissewege het abdijcomplex Ter Doest 
van de Orde der Cisterziënzers. Met een in-
drukwekkende toegangslaan en een complex 
waarvan de bouw in het jaar 1174 begon en in 
de 13e eeuw werd voltooid. Uit latere perioden 
staan er een poortgebouw, een kapel, een  
wagenschuur/opslagruimte en een duiventoren  
(1652). In de bebouwing ook een restaurant en 
hotel-accomodatie. Het klooster werd in de 
periode na opheffing van de abdij in 1561  
gesloopt. Nu is de vrij gelegen abdijschuur uit 
circa 1275 nog de enig overgebleven getuige 
van de bloeiperiode van Ter Doest. Het is een 
der zeldzaam geworden hoogtepunten van de 
laatmiddeleeuwse bouwkunst en van uitzon-
derlijk belang in de architectuurgeschiedenis. 

Imposante hout-
constructie
De omvang is indruk-
wekkend met een 
lengte van bijna 60 
meter, binnenwerkse 
breedte van 21 meter 
en een nokhoogte van 
16,50 meter. De muren 
zijn opgetrokken in 
baksteen met voor- en achtergevel in laatgoti-
sche trant, als ware het een kathedraal. Er lig-
gen maar liefst 38.000 Boomse dakpannen op 
de kap (tot 1711 riet). Het interieur is ronduit 
adembenemend, temeer omdat het gebouw 
nu leeg staat met een vrij zicht op de eiken 
vierkants- en kapconstructie met dekbalken. 
Een driebeukige schuur met twee rijen van 
elk 10 forse staanders (elk ruim 10 meter 
hoog) op flinke poeren. 
Bewondering dringt zich op als je je realiseert 
hoe in die tijd een dergelijk groot bouwwerk 
kon worden opgericht. En verbazing over hoe 
de functies van veestalling en opslag in zo’n 
hoge ruimte plaatsvonden. Met de kap is iets 
bijzonders aan de hand. Recent onderzoek 

aan één zijde een ankerbalkaansluiting. De 
oudste Vlaamse schuur staat in Liempde: het 
Groot Duijfhuis uit 1525, in Grave een uit 1868. 
Ook in Zuid-Holland, o.a. in de Alblasserwaard 
verrezen grote schuren van het volgens boer-
derij-onderzoeker J.H.Gallée ‘Friesch type’. 

De ouderdom van de gebintconstructies is te 
bepalen door dendrochronolisch onderzoek 
waarbij jaarringen in het gebruikte hout  
informatie geven over ouderdom en afkomst; 
in West-Friesland en op Wieringen zijn daartoe 
boringen uitgevoerd die een verrassend resul-
taat hebben opgeleverd.
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Staanders steunen op flinke, dubbele poeren. De abdijschuur van Ter Doest, bijna 60 meter lang, 21 meter breed en 16,5 meter hoog.

Dwarsdoorsnede van de schuur van de hoeve ‘Zeeland’, Anna Paulowna (1901).Schuur met 4 vierkanten, ‘Zeeland’, Anna Paulowna.

Dekbalkenconstructie en kap van de abdijschuur. Interieur van de abdijschuur Ter Doest uit ca. 1275. Oerprincipe en voorloper van de dekbalkenconstructie.

▲

▲

In het Westvlaamse land liggen tientallen boerenhoeven die met de inpolderingen 
sinds de 13e eeuw zijn opgericht. Een aantal ervan in de vorm van een stolp met  
dekbalkgebinten. Er kwam ook nog eens een tiental stolpen bij toen zich daar in de 
17e eeuw boeren uit Hauwert gingen vestigen. In de polders bij Zeebrugge zijn de 
plaatsen Dudzele en Lissewege van betekenis in de relatie met stolpenbouw. De  
abdijschuur van Ter Doest kan zo’n beetje als oermodel van de stolpenconstructie 
worden beschouwd.

De abdijschuur van Ter Doest
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Het opzetten van een vierkantsconstructie met een kaapstander.
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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

    Wij wensen u
   fijne feestdagen
  en een succesvol 
 2015!

•   hoveniersbedrijf

•   tuinontwerp en adviescentrum

•   sport en recreatie

•   tuinwinkel
 

Vakwerk nog tot
1 juli 2015 tegen 
laag BTW tarief!!
Op de juiste manier snoeien 
geeft het juiste resultaat.

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

.nl  

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

Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl

Stolp Stroeërdijk 5 exit
Toen sloop van deze eenvoudige naar West-
fries model gebouwde stolp met voorhuis zich 
aandiende, vocht de boerderijenstichting  
samen met Landschapszorg Wieringen dit 
voornemen aan. De stolp was met zijn van het 
‘skuurskot’ afwijkende model immers een 
goed lokaal voorbeeld van de agrarische  
geschiedenis op het (nu voormalige) eiland. 
De boerderij dateert van 1911 toen deze in op-
dracht van Pieter Wagemaker werd gebouwd. 
Zie pag. 173 in Boerderijen op Wieringen, HVW, 
2003. Van een kleine veehouderij (er was oor-
spronkelijk plaats voor 8 koeien), groeide het 
bedrijf uit tot een entrainment voor drafpaar-
den, compleet met ovale oefen drafbaan. De 
provincie kocht perceel en opstallen voor het 
ontwikkelen van eerder genoemd randmeer.
Toen dat randmeer niet doorging, vroeg de 
provincie (dat overigens behoud van stolp-
boerderijen krachtig propageert) als eigenaar 
een sloopvergunning aan. Asbestsanering 
bleek tijdens het overleg de vigerende leidraad 
voor deze handelwijze. Losse veldschuren, 
paardenstallen en het terrein was ineens ver-
vuild, maar de stolp droeg rode dakpannen en 
wist zich van asbest geen kwaad. In finaal 
overleg over de beslissing van de statencom-
missie Zorg, Cultuur en Middelen met de 
ambtenaren Kruk en Pieterse bleek 12-12-2013 
de stolp op dezelfde dag al gesloopt. Opname 
op locatie bevestigde het tragische nieuws. De 
stolp lag plat. Een keihard gegeven tegenover 
de boterzachte (?) aanbeveling van de provincie 
aan de gemeente (Hollands Kroon) “… dat  
terugkeer van nieuwbouw in vergelijkbare 
vorm en volume, eventueel met gebruik van 
de bij sloop te bewaren vierkant constructie, 
ook bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied.” Zeker is dat de stolpboerderij 
Stroeërdijk 5 exit is. Foetsie.

Dendrochronologisch onderzoek
De door de provincie als eventueel te bewaren 
aangemerkte vierkantsconstructie lag overigens 

al bovenop de af te voeren sloopstapel. Een ter 
plaatse gedaan verzoek om mee te werken en 
te betalen aan een dendrochronologisch  
onderzoek (een onderzoek naar ouderdom en 
herkomst van het hout van de vierkantstijlen), 
werd afgedaan als onnuttig en te duur bij een 
nu gesloten dossier. Boerderijenstichting en 
Landschapszorg kregen wel voor elkaar dat de 
vierkantstijlen werden opgehaald voor  
genoemd onderzoek. Onderzoek waarvan nu 
de interessante resultaten bekend zijn. 

Odwin Ralling, bouwhistorisch onderzoeker 
uit Schagen, voerde het onderzoek in opdracht 
van de Boerderijenstichting uit en kon na  
laboratoriumtesten (Pressler GMBH, Dld.) van 
6 houtmonsters concluderen dat de vierkant-
stijlen dateren uit het midden van de zeven-
tiende eeuw. Voor de ouderdomvaststelling 
van drie van de vier stijlen bleek een (ruime) 
marge vanwege het ontbreken van voldoende 
spinthout. De vierde vierkantstijl (nog gedeel-
telijk met wankant) gaf echter de doorslag 
met een exact jaartal: 1662. De herkomst van 
het dennenhout (grenen, Pinus sylvestris) is te 
herleiden naar de regio’s Zuid-Noorwegen, 
Estland en Duitsland (omgeving Lüneburg). 
Waarmee de constructie van het vierkant van 
de gesloopte stolp op Wieringen gerekend 
kan worden tot een fraai staaltje van herge-
bruik. Duurzaamheid ten top. Tot de rigoureu-
ze sloop. Gelukkig hebben we de foto’s nog, 
alsmede één smeedijzeren trekbout van  
ongeveer 30 cm lengte en de verrassende  
resultaten van het dendrochronologisch  
onderzoek. Wie had tevoren het jaartal 1662 
kunnen ophangen aan de vierkantconstructie 
van dat eenvoudige stolpboerderijtje aan de 
Stroeërdijk op Wieringen? Wij nu wel, met 
grote dank aan de stichting Landschapszorg. 
De op een van de vier stijlen gevonden reeks 
merktekens (door Ralling als zeer bijzonder 
aangemerkt), komt de redactie in een volgen-
de nieuwsbrief graag meer uitgebreid terug.  
WM 

Gemeenten en provincie Noord-Holland heb-
ben de stolp in beleidsprogramma’s getypeerd 
als beeldbepalend voor het Noord-Hollandse 
landschap. De stolp (monument of niet) heeft 
historische, culturele en toeristische waarde.
Er zijn zorgen geuit voor het behoud van de 
stolpen in de toekomst, mede omdat het aantal 
inwoners in de kop van Noord-Holland afneemt 
en daarmee de doelgroep met financiële  
mogelijkheden. Zonder de particuliere stolp- 
eigenaren zouden de boerderijen vaker in ver-
val komen. De vraag is hoe blijft de stolp een 
aantrekkelijke woning? 
Na de gemeenten Medemblik en Schagen  
informeerde ook Hollands Kroon, op 22 sep-
tember, stolpeigenaren over het project Duur-
zaam Behoud Stolpen. In het gemeentehuis in 
Anna Paulowna. lieten ruim 40 stolpliefhebbers 
zich informeren over Damp-open verbouwen 
(natuurlijke vochtregulatie).Ook over het  
Altijd Goed Pakket waarmee wordt aangege-
ven hoe de stolp aangepast kan worden met 
beperkte investeringen om de energielasten 
beheersbaar te houden cq terug te dringen. 
(Deze info is ook opgenomen op de website 
www.boerderijenstichting).

Tip: reduceren leges
De ervaring van Monumentenwacht is dat 
stolpeigenaren vaak teveel leges betalen bij 
een vergunningaanvraag omdat zij het gehele 
verbouwplan met kostenraming indienen. De 
leges worden berekend over de totaal inge-
diende raming, ook als dit gaat om kosten 
voor maatregelen die vergunningsvrij zijn. 
Omdat de totale verbouwing binnen de  
vergunningaanvraag is opgenomen, moet de 
gemeente er wel naar kijken. Tip: vraag alleen 
vergunning aan voor de onderdelen van de 
verbouwing waarvoor een vergunning nodig 
is. De overige bouwplannen kunnen wel met 
de gemeente doorgenomen worden in een 
oriënterend gesprek, dat staat los van de ver-
gunningaanvraag.
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De polder blijft, 
maar de stolp is weg

De duurzame 
stolp

▲ Stolp+duurzaamheid, Anna Paulowna.
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Het randmeer ten zuiden van Wieringen is afgeblazen. Het natte project komt niet 
op de kaart van Noord-Holland. Terug naar de beginsituatie, zou je zeggen, maar zo 
ging het niet aan de Stroeërdijk waar een kleine stolpboerderij uit 1911 eind 2013 het 
veld ruimde vanwege een hoge asbest-saneringsdrift en ondanks het feit dat “… het 
ensemble gevormd door de stolpboerderijen, Wierschuur en Wierdijk … bijdraagt 
aan de ruimtelijke kwaliteit van de polder Waard Nieuwland”. Aldus de provinciale 
brief van 26-11-2013.

▲
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Langs de smalle weg wappert een vlag met 
rood gele sergeantstrepen in een vagelijk  
najaarswindje. Het is er stil en enigszins grijs. 
Weer dat bij het najaar past. In de verte ronkt 
een tractor die een platte wagen met in groen 
plastic verpakte grasbalen voorttrekt. Kippen 
scharrelen over een verlaten erf, een haan 
kraait ergens achter een heg met bruine  
bladeren. Een hond blaft. Naast fietsknoop-
punt 28 staat een knalrode ANWB paddestoel. 
Nummer 22885/001. Beide richtingaanwijzers 
staan recht tegenover een grote stolpboerderij 
met imposant voorhuis dat op het oog qua 
vorm en detaillering oud, heel oud aandoet. 
Welk geheim herbergt deze stolp met de 
naam Nieuw Westert?

Royaards
Eigenaar/uitbater Nick Nota zwaait niet alleen 
de scepter, maar schenkt ook geurige koffie en 
steekt als een goed gastheer enthousiast van 
wal over zijn restaurant, waarvan de aantrek-
kingskracht duidelijk aansluit bij de oorspron-
kelijke bedrijfstak van de stolp: de boerderij. 
Nadrukkelijk wordt ook de omgeving bij het 
restaurant betrokken en dat vertaalt zich in 
een zorgvuldig met hooibalen aangekleed ter-
ras en in de naam die verwijst naar het omlig-
gende gebied dat De West heet. Toen op deze 

plek in 1936 een stolp met de naam Westert 
verbrandde, is onder architectuur van  
C. Royaards een nieuwe stolp gebouwd met 
de naam Nieuw Westert. Royaards werkte 
met een sterke hang naar 17e eeuwse renais-
sance bouwvormen (denk daarbij aan kaste-
len), waardoor naast romantisering van de 
architectuur er ook een anachronistische 
bouwstijl ontstond. Trapgevels, details in met-
selwerk, muurankers, kleine roedeverdelingen 
in de ramen, klein formaat baksteen. Het oude 
raadhuisje van Schoorl diende als inspiratie 
voor de voorgevel, om maar iets te noemen. 
Een soort Anton Pieck achtige stijl. Helemaal 
niks mis mee en was een periode populair. 
Nieuw Westert is een rijksmonument en het 
voornaam aandoende silhouet zal nog in  
volume toenemen als een door architect 
Koert Argeloo nieuw ontworpen kapberg op 
de plaats van de in 2013 afgebrande varkens-
stal achter het stolprestaurant verrijst. Een 
derde van de oorspronkelijke varkensstal blijft 
gehandhaafd. Vuur heeft zo zijn prijs en is  
tevens een kiem voor ontwikkeling. Een geval-
letje partiële vogel Phoenix.

Eikenhout
In het grote voorhuis zijn de keukens, de  
opslag en de kantoren ondergebracht en het 

barst er tussen de ovens, stellingen, dozen en 
printers van de oorspronkelijke details. Bed-
steden achter eiken deuren (nu met flessen 
wijn), een opkamer (met veel glaswerk en  
serviesgoed), prachtige eiken deuren met 
overdadig beslag, eiken luiken en wanden en 
zware eiken balken met in de woonkamer (?) 
twee korbelen van eikenhout bovendien. Een 
oventje met gietijzeren deurtje in de oor-
spronkelijk keuken. Wandtegels met tulpen 
motief in de schouw en langs muren, soms 
ook met de bekende bijbelse taferelen en het 
boerenleven in blauw. Een tegeltje met daar-
op een meerkleurig vogeltje (vink?) is hier 
enig in zijn soort. De vierkantconstructie(!) 
onder het zadeldak van het voorhuis is op  
zolder goed zichtbaar. De maat is ongeveer de 
helft van die van de stolp. Stijlen en balken 
van het voorhuis vierkant hebben duidelijk 
sporen van hergebruikt hout. Verder is er een 
imposante gemetselde drieweg schoorsteen. 
Met rookluik.

Restaurant
Het restaurantgedeelte bereik je via de weer 
opnieuw aangebrachte, openstaande dors-
deuren (welkom!) door twee glazen puien 
met een sluisfunctie tegen kou en tocht. Dan 
stap je binnen op wat vroeger de dors was 
met links het vierkant voor het hooi waar nu 
op een enorme molensteen de open haard 
brandt. Daarachter en aan de linkerkant de 
oorspronkelijke korte en lange regel. Tussen 
de overigens buitengewoon gezellige inrich-
ting met ruime tafels zijn de grup, koestallen 
en stalramen bewust in het zicht zijn gehou-
den. Een stalschot is op dit moment in de  
revisie en komt weer terug, want de inrichting 
blijft in de sfeer van het boerenleven net als 
het menu waar je kunt kiezen uit boerenome-
let (uiteraard), boswachterslunch en het  
Egmonds duinpannetje. Ook de fors bemeten 
vierkantconstructie is in beeld gebleven en 
geeft Nieuw Westert een uniek en ruim inte-
rieur waar het goede van het landleven op  
bestelling wordt geserveerd. Als je aan de Oude 
Schulpweg in Egmond-Binnen van deze  
geslaagde herbestemming wilt proeven, kan 
dat. Zoek dan de bon met de niet te versma-
den aanbieding speciaal voor de vrienden en 
hun vriendinnen. Bon of bon met nieuwsbrief, 
eventueel wandelschoenen … en gezonde eet-
lust meebrengen. Bon appétit!  WM

In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs verschillen de interieurs van stolpen. In deze  
aflevering de binnenkant van een herbestemde stolp die een weldaad is voor ieders smaakpapillen. Van koeien- en varkensstal 
naar culinaire verwennerij. Een kijkje in de keuken van Nieuw Westert, een toprestaurant in stolpverpakking.

▲
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Tegen inlevering van deze bon 
betaalt u slechts e 25,- pp i.p.v. e 29,50

voor het BINNENkijker-menu.

Bekijk het menu op pagina 14.



E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

nieuwbouw  verbouw  onderhoud  
  

Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032

PRONK BOUWT MET 
MEERWAARDE

PRONK  BOUW BV

Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

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

Trambaan 12
1733 AX  Nieuwe Niedorp
T: 0226 414 008  |  F: 0226 414 009

kijk voor het 
grootste 
aanbod 
stolpen 
in noord-
holland op
www.klavermakelaardij.nl

Meteen aan het begin van de Middenweg 
(uitgaande van de nummering ter plaatse) in 
de polder met het predikaat werelderfgoed 
Beemster staat een grote stolpboerderij  
alweer jaren te verkommeren. De eigenaren 
met ook onroerend goed in Frankrijk zijn ken-
nelijk niet in staat gebleken om een dubbele 
bewoning (bedoeld wordt op twee verschil-
lende adressen) in familieverband te continu-
eren. Een eenvoudige en begrijpelijke reden 
die echter wel tot langdurige leegstand heeft 
geleid in tijden waarin de markt voor verkoop 
bovendien nagenoeg op slot zit. Zo sukkelt de 
robuust ogende met typisch rond 1860 uitge-
voerde gemetselde topgevel langzaam maar 
zeker in de versukkeling.
De stolp is lang in boerenhanden van de familie 
Commandeur, maar krijgt in de jaren kort na 
1980 uitsluitend een woonbestemming. Niks 
mis mee, want het woont natuurlijk riant hier 
in het meest noordoostelijke puntje van de 
Beemster, waar de lucht nog zuiver en de 
ruimte nog onbevangen leeg is. Tegenover de 
stolpen Noorderhoeve en Zonnehoek vormt 
Bamestra aan de Middenweg de stolpenpoort 

naar de befaamde droogmakerij uit de 17e 
eeuw, die vanwege zijn schoonheid en nog  
gave en unieke kavelpatroon Werelderfgoed 
werd. Toch loert zelfs hier gevaar en lijkt sloop 
van de stolpboerderij aan de Middenweg 1 
een mogelijke optie. Of is er in dit Werelderf-
goed toch nog een gaatje te vinden voor  
behoud?

Westfries gemodelleerd
Verwacht je in een droogmakerij stolpen van 
het normaaltype, dan is Bamestra een van de 
uitzonderingen op de regel. De stolpboerderij 
anno 1860 is namelijk naar Westfries model 
gebouwd met de darsdeuren aan de wegkant. 
Terwijl de 16 hectare land toch grotendeels 
achter de stolp ligt. Binnen geldt als voordeel 
dat de beschikbare woonruimte beduidend 
groter is dan bij een normaaltype. Stolpen-
kenner en Beemsterling Jan de Groot heeft 
daarvoor een uiterst eenvoudige doch zeer 
plausibele verklaring. Daar waar stolpboerde-
rijen aan de rand van de droogmakerij zijn  
gebouwd of nadien vervangen, zoals deze  
Bamestra rond 1860, is het niet onlogisch te 

veronderstellen dat de bouwheer kiest voor 
een aannemer van dichtbij en dat zou in dit 
geval heel goed een aannemer uit Avenhorn, 
Grosthuizen, dus Westfriesland kunnen zijn 
geweest. En laat nu zulke aannemers net de 
meeste bouwervaring hebben met het West-
friese type. Een zeer interessante verklaring 
en van een deskundige bovendien. Voor het 
harde bewijs zal eerst het bouwbestek met de 
naam van de aannemer gevonden moeten 
worden. (Dit is een verkapte oproep, dat snapt 
de lezer wel).

Sloop of hoop?
Nadat aanvankelijk slechts sloopplannen voor 
deze prachtige stolpboerderij aan de Midden-
weg bekend werden, lijkt het tij -als daarvan 
nog in een droogmakerij kan worden gespro-
ken- te kenteren. Dit is echter nog een voorba-
rige conclusie op zich ontwikkelende plannen 
voor behoud middels vernieuwbouw. Niet  
alleen de Boerderijenstichting hoopt vurig dat 
deze ontwikkeling ten gunste van stolpbe-
houd doorgang zou kunnen vinden. Onze  
expertise staat (als van ouds) beschikbaar. De 
hoop op geen sloop is erop gevestigd dat  
opdrachtgever, vormgever en overheid elkaar 
zodanig positief zullen vinden dat vorm, volume 
en detaillering zodanig terugkomen dat het 
zo waardevolle Werelderfgoed aan de noord-
zijde zijn statige stolpenpoort houdt.

12 13
Niet zonder hoop
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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 leegstand tot 
gevolg met het ontbreken van (zichtbaar) onderhoud. 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 binnen dit fenomeen registreren in 
een ultieme poging tot behoud. Een actie die naar onze mening niet zonder hoop is.

4. Bamestra

De stolp Bamestra in Noordbeemster: er gloort nu hoop voor behoud.

Poort en damhek Bamestra.

ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
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vierkant achter uw stolp
architectenburo ir henri leloup bv

warder 132  1473 ph warder
tel. 0299 - 401 380

www.leloup.nl

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

Presentaties over: 
•  Architectuur  
•  Kleurgebruik  
•  Regiogeschiedenis

De Waterwolf in Waterland
De overstroming van 1916

in Waterland en de Zaanstreek

door Dierik Aten en Frouke Wieringa

omvang 208 pagina’s, rijk geïllustreerd, 
full colour, gebonden, harde kaft
ISBN 978906455-7675, prijs € 27,50
Bestel via: www.pirola.nl
verschijnt 16 januari 2014

advertentie Pirola Vrienden vd Stolp.indd   1 10-12-14   14:54

Uw stolp
(ver)kopen of 
verzekeren?

Bij ons 
krijgt u het 
beste advies!

www.verheul.nl
Telefoon 0223 521750

Anna Paulowna - Schagen - Wieringerwerf

Traditionele stijlinterieuren
Antieke bouwmaterialen

Restauraties
Ontwerp - Advies - Begeleiding  

- Uitvoering

Wij wensen u 

fijne feestdagen!

Wormerweg 17, 1464 NB Beemster
0299 690273  |  www.dezinger.nl

Binnenkijker-menu
(zie ook de bon op pagina 11)

Amuse van de chef 
Klein voorafje om de smaak alvast op te wekken

Egmondse proeverij 
Proeverij van allerlei kleine voorgerechtjes

Ossenhaas Nieuw Westert
Van de grill, geserveerd met saus naar keuze 

Zoetigheid uit eigen patisserie
Huisgemaakt

Laat u verrassen door onze keukenbrigade

Oude Schulpweg 18, 1935 EN Egmond-Binnen
T 072-5062888  -  www.nieuwwestert.nl

Wij hebben dit menu speciaal samengesteld 
voor u als Vriend(in) van de stolp.

Tegen inlevering van de bon op pagina 11 
betaalt u slechts e 25,- pp i.p.v. e 29,50.
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Kiek 30 
Op de vraag naar reacties van Kiekspeurneuzen 
kwam van Frans Buissink het volgende mail-
bericht: ‘Kijk nou eens naar deze oude ansicht 
die ik ooit mocht scannen uit handen van 
PWN-boswachter Kees Zonneveld: een duin-
boerderij bij Castricum.’ Op de schuur staat 
de boerderijnaam ‘Vogelenwater’, maar niet 
echt goed leesbaar, anders waren er wellicht 
meer reacties binnengekomen.

Kiek 31 
Loodrecht van voren is deze stolpboerderij 
door de fotograaf op de kiek gezet. Het moment 
waarop weten we dankzij de aantekening 
achterop exact: 27-8-1975. Waar de stolp staat 
of stond is onbekend en als dat zo is, ben je 
meteen een kandidaat voor de rubriek Kiek. 
En ziehier een stoer en strak exemplaar van 
de zo karakteristieke en gewaardeerde Noord-
Hollandse landelijke bouwkunst. In alles lijkt 
dit voorbeeld streng in de leer. Geen enkele 
overbodige frutsel. ‘Gewoon’ een werkend 
boerenbedrijf naar typerend eigen streek- 
model. De stolp zoals we hem kennen (of hier 
nog als kernobject van een werkend agrarisch 
bedrijf: kenden). Een exemplaar van onze  
eigenste, Noord-Hollandse en bloedmooie stolp.

Ode aan de horizon?
In de prominente gemetselde voorgevel en  
dito topgevel zijn in totaal maar liefst 10 spek-
lagen aangebracht. Tien! (Tel maar na).  
Speklagen zijn bij metselwerk een gewaar-
deerde toepassing om de massaliteit van een 
voorgevel te doorbreken. Zo ook bij deze stolp-
boerderij. Keurig net op gelijke onderlinge af-
stand en doorlopend van links naar rechts, of 
omgekeerd natuurlijk. Het horizontale lijnen-
spel van de speklagen houdt duidelijk verband 
met de plaatsing van de raampartijen, zowel 
in de voor- als in de topgevel. Let daarbij voor-
al op de doorlopende lijn van de speklaag die 
op gelijke hoogte met de tussendorpels is 
aangebracht. De licht gebogen bovendorpels 
in de speklaag erboven krijgen hierdoor een 

haast frivool karakter. Een opgetrokken wenk-
brauw, een accent dat door de gemetselde  
bogen boven raam- en deurkozijnen wordt 
versterkt. Oogschaduw? Kunstwimper? Zoveel 
horizontalisme kan wellicht worden uitgelegd 
als een ode aan het platte vergezicht van de 
polder. Een soort eerbetoon aan de kim.

Morsdood
Let verder op de licht uitspringende hoekpilaren 
en de buitengewoon eenvoudige bakgoot 
zonder enige sier. Het voorerf met een tuin 
met lage struiken geeft vrij uitzicht op de 
strakke, bijna strenge indeling van de voorge-
vel. Een goede keuze, want kijk eens naar dat 
perfecte ritme dat ontstaat door het louter 
toepassen van steeds twee ramen (en 1x raam 
en deur) uit het midden van de voorgevel, 
waarbij het dubbele raam in de topgevel zich 
weer exact midden boven de middelste twee 
ramen bevindt. Deze meetkundige indeling 
geeft een grote rust. Tel daarbij dat piramidale 
met pannen gedekte dak en je waant je in 
Sakkara (Egypte). Rechts de oprit over een 

brug die een voorsloot overspant. Een zomers 
gebladerde windsingel flankeert de oprit. De 
boom aan de linkerkant is hierbij vergeleken 
wel erg morsdood.

Krullen op een prachthek
Bij de oprit tonen twee gemetselde hekpalen 
(ook met speklagen!) de contouren van een 
meer dan prachtig smeedijzeren hek. Het is 
iets minder dan manshoog en heeft verticale 
spijlen met bovenaan een versiering van cirkels, 
golven en punten. Op de twee draai- en sluit-
stijlen staan vier identieke sierlijke krullen. 
Deze versieringen zijn wit geschilderd terwijl 
de rest van het hek (zeer waarschijnlijk) in 
groene verf is uitgevoerd. De groene standaard 
brievenbus ten slotte wacht aan de weg op 
postbode of krantenbezorger. Wie weet waar 
deze stolpboerderij staat? Dat is steeds de  
logische vraag aan het eind van deze rubriek. 
Helpt dan nog als er hier wordt gemeld, dat 
achterop de kiek ook staat: Bedrijf Singels? Ja? 
Meldt u zich dan bij het secretariaat!  
WM 
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Boek Stolp
Vanwege de erfenis komen de familieleden nog een 
keer bijeen in de stolp Zorg en Hoop. Deze stolp-
boerderij is al drie generaties in het bezit van de 
familie Wit. Naast dit familie epos heeft de schrijf-
ster de stolp ook een grote rol gegeven. Tenslotte 
blijkt de stolp de bindende factor.
Aan de hand van verschillende voorwerpen geeft 
auteur Ina Slot telkens meer inzicht in het persoon-
lijk lief en leed van de familie, maar evenzo in de 
ontwikkeling van het boerenbedrijf. Zo staat de 
karnton tegenwoordig als sierstuk op de deel, maar 
was deze in het nabije verleden een belangrijk 
werktuig bij de kaasbereiding, die op praktisch elke 

boerderij werd uitgeoefend. Bijna altijd een be-
drijfstak voor vrouwen.
Deze verteltrant neemt je mee door de tijd en in 
het Westfriese boerenbestaan. Oude wijsheden, 
maar ook oud zeer komen voorbij. De vooruitgang 
waar de jonge generaties naar verlangden en in 
mee wilden groeien, maar waar de oudere boeren 
geen heil in zagen, gaf regelmatig frictie. Zoals de 
aanschaf van een tractor het wegdoen van de paar-
den inhield, waardoor er in de omgebouwde paar-
denstal vier extra koeien konden staan.
Dit soort details uit het boerenleven maken van  
deze streekroman een aanrader voor de vrienden 
(en vriendinnen) van de stolp.
Stolp; Uitgeverij Pirola, Schoorl, € 12,50.  JTdeV ▲
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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.

 ISSN 1566-8843
ANBI - De Boerderijenstichting Noord-Holland is 
aangemerkt als ANBI.

Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   € 15,- 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.

Ongewis is de toekomst van de Wittenburg in 
Stompetoren. Het vroegere herenhuis met 
stolp, sinds 1987 gemeentehuis, verliest in  
januari zijn functie door samenvoeging.

Grote belangstelling voor de Branderhoeve in 
Hoogkarspel. De gerestaureerde stolp, sinds 
vijf jaar woonvoorziening voor mensen met 
een beperking, hield open huis.

Mooi plekje in Hippolytushoef, met centraal de 
stolp van vroeger Nan Koorn. De markante Wie- 
ringer was boer, bakker, postbode en antiquair. 

Wat hebben Hoeve Mijn Lust in Burgerbrug en 
De Stompe Kamp in Lutjewinkel met elkaar ge- 
meen? Beide stolpen verkeren in vervallen staat.

In de mangel genomen. Ze voelen zich de be-
woners van hoeve Uitvlucht in Den Helder. 
Een enorm gasbehandelingsstation op 250 
meter geeft allerlei beperkingen.

Asbest aangetroffen, dat moet eerst weg. De 
gemeente stelt daarom de verkoop van de 
Jazzboerderij van Max in Den Oever uit. De 
stolp is een provinciaal monument.

Een vervallen stolp aan de Stierop in Uitgeest 
wordt gesloopt. Herbouw volgt als stolp- 
woning. Met een bouwhoogte van 13 meter,  
3 meter meer dan nu.

De Wilhelminahoeve, een statige stolp in West- 
woud, dankt haar naam aan hoog bezoek in 
1914: koningin Wilhelmina en prins Hendrik.

Een oude foto van een boenstoep bij een stolp 
in Venhuizen. ‘Waar zij menig jaren heeft 
doorgebracht’, staat er achterop. ’Zij’ is Marijtje 
Ruiter-Bakker (1863-1942). 

Opvallende nieuwbouw op Texel. Een vervallen 
boerderij (woonhuis met stolp) in Den Hoorn 
maakt plaats voor een kerkelijk centrum en 
twee stolpwoningen.

In Barsingerhorn krijgt de Maartje Cornelis 
Hoeve er twee functies bij: vergaderplek en 
museumboerderij. Het is al een bed & break-
fast, concertruimte en trouwlocatie.

Een leegstaande boerderij in Edam is het 
slachtoffer van brandstichting. Na vertraging 
door sporenonderzoek en de vondst van  
asbest is de stolp gesloopt.

Stolpencuriosa
In deze rubriek komen curieuze stolpen aan 
bod. Bij een agrarische stolp in De Zedde  
(Katwoude) een kapberg midden op de plek 
van een vroegere vijzelberg waarvan de staan-
ders nog zijn blijven staan. 

Ter overname
Een gietijzeren rooster met paardenkop (een 
blessie volgens de eigenaar). Is over te nemen 
waarbij eigenaar Piet Kok uit Hoorn en wij er 
de volgende voorwaarden bij stellen: 
Niet bestemd voor de handel, plaatsing in een 
voordeur of eventueel vanaf de weg zichtbare 
zijdeur van een stolp en dient in de Westfriese 
groene kleur geschilderd te worden. 

De Boerderijenstichting kiest uit reacties de 
meest ideale plaats. Kosteloos af te halen. 
Mail of bel het secretariaat. 
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