
Het Jaar van de stolp(boerderij) ligt achter 
ons. Al met al een succesvol verlopen jaar met 
op zeer uiteenlopende manieren aandacht 
voor boerderijen. Denkend aan Hoogwoud, 
waar het jaar begon met een daverend  
symposium, klinkt onze slogan door naar de 
toekomst. Want zeg nu zelf, zonder stolpen 
zou Noord-Holland, Noord-Holland niet meer 
zijn! 

Weer minder
Brand was de oorzaak dat recent stolpen ver-
loren gingen. In Schoorl slaagde de brandweer 
er daarbij in toch drie naastgelegen stolpen te 
behouden. 
In Oostwoud ging in het dorpslint een dubbele 
stolp door sloop verloren, ondanks protesten 
van de Boerderijenstichting en op Wieringen 
sloopte de provincie uiteindelijk een stolp uit 
de boedel van het mislukte Randmeerproject, 
ondanks herhaald protest en indringend over-

leg. Hier is wel afgesproken dat de gemeente 
toeziet op nieuwbouw in stolpvorm als zijnde 
landschappelijk waardevol. Ook op Wieringen 
verdween midden in Westerland een oude en 
originele skuurskotboerderij voor een nieuw 
brok beslist geen landelijke bouwkunst. 
Omdat er meer stolpboerderijen vaak stille-
tjes in de gevarenzone verkeren, signaleren 
wij in de komende nieuwsbrieven stolpen die 
met sloop worden bedreigd. De rubriek gaat 
in dit nummer van start en wel onder de titel: 
‘Niet zonder hoop’.

Goede raad
Recent werden met de rode potloden ge-
meenteraadsleden gekozen. Wij benaderden 
de deelnemende politieke partijen in alle  
gemeenten met de hartenkreet: neem de  
aandacht voor het lokale erfgoed in jullie  
programma op, met name de stolp! Zie de 
brief in dit nummer.
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Vrienden van de stolp
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De stoere stolpbrug over de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. Middelpunt en beeldmerk van onze voorjaarsexcursie.

2014: niet zonder hoop

 iNHoud
▲	 Alle hens aan dak

▲	 Voorjaarsexcursie Zijpe

▲	 Bouwkundige advisering

▲	 Kapberg in brand

▲	 Mooije maquettes

▲	 Niet zonder hoop

▲	 Kiek 27 en 28

▲	 Stolpen in het nieuws

De voorjaarsexcursie voert de Zijpe in.

Nieuwe rubriek: ‘Niet zonder hoop’.
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Al meer dan 30 jaar een begrip in Noord-Holland.

Uw stolp eigentijds verbouwen? Wij helpen u graag!

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Restauratie
• Renovatie
• Interieur

HOOPE ARCHITEKTEN BNA | TEL: 072 533 74 85
INFO@HOOPEARCHITEKTEN.NL | WWW.HOOPEARCHITEKTEN.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

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

e-mail: post@
sander
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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

Welke stolpboerderijen komen in  
aanmerking?
Om voor een laagrentende lening in aanmer-
king te komen dient de stolpboerderij aan de 
onderstaande voorwaarden te voldoen:
• De stolpboerderij is geen rijks- of provinciaal 

monument; 
• De stolp heeft een vierkant houtskelet dan 

wel een houtskelet bestaande uit een meer-
voud van een vierkant dat dient als draag-
constructie voor een hoog piramidevormig 
dak; of de stolp is van het langhuisstolptype 
of Wieringer type. De ruimte binnen het 
vierkant dient/diende voor hooiberging,  
eromheen ruimten voor (vml) agrarisch  
bedrijf en bewoning; 

• De bouwperiode is tot 1940;
• er is met restauratie aan het dak nog niet 

begonnen. 

Hoogte van de lening
er is een hypotheek aan te vragen voor een 
vast bedrag van € 25.000,- (inclusief de 
afsluitkosten van de financiering en de  
notariskosten). Het gaat hierbij om de voor 
restauratie noodzakelijke kosten om de 
stolp(en) op oorspronkelijke wijze wind- en 
waterdicht te maken. 

Rente
De rente ligt 5% onder de marktrente met een 
minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 
10 jaar. 

Overige kenmerken 
• De lening bedraagt minimaal en maximaal 

€ 25.000,-.

• De looptijd is maximaal 30 jaar. 
• Het minimale maandbedrag aan rente en 

aflossing is € 100,-. 
• De afsluitkosten zijn 1,5% van de hoofdsom. 
• De lening is niet overdraagbaar.

DE LENING AANVRAGEN IN 4 STAPPEN

Stap 1: Aanmelden bij de Boerderijen- 
stichting Noord-Holland 
De aanmelding (met bijbehorend kwalitatief 
goed beeldmateriaal) dient tussen 1 april en  
1 mei 2014 te zijn ontvangen. In 2014 worden 
maximaal vier aanmeldingen in behandeling 
genomen
Het aanmeldingsformulier is te downloaden 
op de site www.boerderijenstichting nl. of aan 
te vragen bij het secretariaat van de Boerde-
rijenstichting Noord-Holland. 
Boerderijenstichting en monumentenwacht 
beoordelen de inzendingen en selecteren 

daaruit vier aanmeldingen voor een aan-
vraag. Alle inzenders ontvangen bericht over 
de selectie. 

Stap 2: Inspectierapport Monumenten-
wacht 
De monumentenwacht maakt een inspectie-
rapport van de stolpboerderij. Het inspectie-
rapport met bijlagen wordt opgesteld tegen 
een vergoeding van € 100,-. (vrij van BtW). 
Zie voor meer info 
www.monumentenwachtnoordholland.nl

Stap 3: Vaststellen van de voor de  
restauratie noodzakelijke kosten 
Op basis van het inspectierapport stelt een 
derde partij, bijvoorbeeld een architect, aan-
nemer of adviesbureau de noodzakelijke  
kosten vast. Daartoe dienen zij het formulier 
‘Vaststelling voor restauratie noodzakelijke 
kosten’ in te vullen. Dit formulier is te down-
loaden op de website van het Restauratie-
fonds.

Stap 4: Aanvraag indienen bij het  
Restauratiefonds 
Het ingevulde aanvraagformulier met beno-
digde stukken inzenden naar het Restauratie-
fonds. Het aanvraag-formulier is te 
downloaden op de website van het Restaura-
tiefonds. 

Is vooroverleg wenselijk?
Bij twijfel over de financiële haalbaarheid is 
het verstandig om de aanvraag vooraf te  
bespreken met de financieel accountmanager 
van het Restauratiefonds (Bernard Brons  
t 033 25 39 439 toets 2). Voor technische  
vragen is contact op te nemen met de monu-
mentenwacht Noord-Holland. 

Is de stolpboerderij beschermd als  
provinciaal monument en in gebruik 
als woonhuis? 
Dan wordt een aanvraag voor de Noord- 
Hollandse monumentenhypotheek behandeld 
conform de voorwaarde van een provinciaal 
monument met woonhuisfunctie. Als het een 
stolp betreft, die niet of gedeeltelijk als woon-
huis wordt gebruikt (= woonoppervlak < 50%) 
dan kan voor restauratie een subsidie bij de 
provincie aangevraagd worden.  
Nadere informatie: 023-514 43 82.

www.restauratiefonds.nl 
www.monumentenwachtnoordholland.nl 
info@monumentenwachtnoordholland.nl 
075-647 45 88 
www.boerderijenstichting.nl, stolpen@xs4all.nl 
secretariaat: Schapenlaan 20, 1862 pW Bergen 
072-581 68 88 (dagelijks 10.00-12.30 uur).
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Alle hens aan dak
Eigenaren van stolpboerderijen kunnen in aanmerking komen voor een laagrentende  
hypotheek voor de restauratie van het dak. 
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Het gaat om stolpen die geen monumentenstatus hebben of zijn aangemerkt als gemeente-
lijk monument. 
Daarnaast moet de eigenaar aantoonbaar maken dat restauratie van het dak (met dak- 
bedekking van bijvoorbeeld riet of pannen; dakgoten en constructie) eerste prioriteit heeft. 
De eigenaar kan, na selectie van de ingediende inzendingen, in aanmerking komen voor een 
laagrentende Noord-Hollandse monumenten-hypotheek voor een restauratie met kosten 
van maximaal € 25.000,-. De provincie Noord-Holland heeft het Noord-Hollands Fonds voor 
de monumenten mogelijk gemaakt en ondersteunt daarmee ook het behoud van stolpboer-
derijen. De regeling wordt uitgevoerd door Nationaal Restauratiefonds. In 2014 worden na  
selectie vier aanvragen in behandeling genomen.
Aanmelden bij de Boerderijenstichting Noord-Holland tussen 1 april en 1 mei 2014. 
Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.restauratiefonds.nl/restaureren/
nietrijksmonument/overzichtregionalerestauratiefondsen/noordholland/paginas/ 
noord-hollandse-stolpboerderijen.aspx 
of neem contact op met de Boerderijenstichting.



www.weijntjes.nl

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

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

•   hoveniersbedrijf

•   tuinontwerp en adviescentrum

•   sport en recreatie

•   tuinwinkel
 

Vakwerk dit jaar
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  

Maarten creëert betaalbare top-woonsfeer!

Venhuizen, 2014
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Vanaf 1991 werden op deze wijze 574 adviezen 
op locatie uitgebracht. Hiermee helpen wij de 
vragenstellers op weg naar een verantwoorde 
restauratie of verbouwing, herbestemming 
en hergebruik: het samengaan van gewenste 
en/of noodzakelijke ingrepen terwille van de 
nieuwe (meestal woon-)functie met respect 
voor de historische kwaliteiten en de regionale 
bijzonderheden van de boerderij. 

Advies op locatie
met deze adviezen worden oplossingen aan-
gedragen om geconstateerde bouwkundige 
problemen op te lossen of die te voorkomen 
en wordt voor specifieke zaken (houtworm- 
bestrijding of voegwerk bijvoorbeeld) verwe-
zen naar deskundige bedrijven. De adviezen 
strekken zich ook naar gemeenten: plannen 
tot bestemmingsverandering of het ontwerp 
voor nieuwbouw-woonstolpen die door onze 
deskundigen kunnen worden getoetst en  
beoordeeld. Ook op het gebied van erven en 
tuinen brengen wij advies uit met bijvoorbeeld 
het aanleveren van een eerste opzet voor de 
indeling en de keuze van planten en (fruit-)
bomen. leden kunnen voor het speciale tarief 
van € 100,- (all-in) advies op locatie krijgen, 
ongeacht de tijdsduur ervan en ongeacht het 
huidige of toekomstige adres van het object.

Piet na Pieter 
In 2013 werd de bouwkundige advisering  
uitgevoerd door piet tamis die pieter prett  
opvolgde (die bijna 25 jaar heel Noord-Holland 

had afgereisd). tamis bezocht 18 stolpen om te 
adviseren bij bouwkundige zaken. en bij 8 
overige aanvragen heeft hij telefonisch kun-
nen adviseren. Vele onderwerpen kwamen 
hierbij ter sprake, zoals de bouwkundige staat, 
de noodzaak tot restauratie, dubbele bewoning 
en het maken van een nieuwe indeling. Zeven 
aanvragen betroffen aankoop en bij het stolp-
bezoek kwamen het initiatief en de begelei-
ding van de betrokken makelaar. Niet alleen 
de bouwkundige zaken komen bij het bezoek 
ter sprake, ook juridische en historische  
onderwerpen, financiële consequenties, (even- 
tuele subsidie-)regelingen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Kortom een nuttige en 
ook noodzakelijke ‘eerste hulp’. 

Ervaringen
piet tamis kwam stolpen tegen in een grote 
verscheidenheid en in alle gradaties. Ook de 
wensen bij verbouwing en aankoop liepen sterk  
uiteen. De aanleiding voor de adviesaanvragen 
is heel verschillend. Soms spelen er erfenis- 
kwesties en onderwerpen in de financiële en 
sociale sfeer een rol. Voor nieuwe stolpbewoners 
blijkt aanschaf in veel gevallen een avontuur. 
Van belang is de wensen en mogelijkheden 
van de bewoners te koppelen aan het behoud 
van kenmerkende onderdelen van de stolp. 
Daarbij komt het voor dat plannen tot ingreep 
soms moeten worden ontraden en wijzigingen 
worden voorgesteld. ‘‘Soms zitten de mensen 
te veel op een roze wolk’’ zegt piet, ‘‘ik raad ze 
dan aan een wolk lager te gaan zitten’’. 

Richtlijnen bij stolpverbouwing: zie ook onze 
publicatie ‘De dans der daklichten’ (toe te zenden 
of te downloaden van de website). Zie de achter-
pagina voor contact over advies op locatie.

Voorlichting en adviezen
Voorlichting en advisering zijn de speerpunten van onze activiteiten. Geregeld ontvangen wij vragen over allerlei zaken die met de bouw-
kundige toestand of nieuwe indeling van de stolp te maken hebben. En in het verlengde daarvan de vragen over de (degelijkheid van de) 
constructie, fundering, dak, gevels en het verdere houtwerk. ’Hoe pakken we de verbouwing aan? Wat kun je doen met ruimtes als de dars, 
het vierkant, de vroegere stallen en de bovenverdieping? Hoe en waarmee krijg je meer daglicht?'. Dat zijn veel gestelde vragen die hetzij 
telefonisch, schriftelijk of per mail beantwoord worden maar vooral ook door onze bouwkundig adviseur met een advies op locatie.  
Inspectie van de bouwkundige toestand en het overleggen over haalbaarheid en wenselijkheid van de plannen van de (nieuwe of bestaande) 
bewoners. 

Piet Tamis geeft bouwkundige adviezen op locatie. Vele adviezen betreffen de dakconstructie en de isolatie.
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De stolp als agrarisch bouwwerk.

De stolp als woonboerderij.
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Het programma
er kunnen maximaal 50 stolpisten aan de  
excursie deelnemen. De groep wordt verdeeld 
in twee groepen van 25 deelnemers. Na het 
eerste bezoek ’s ochtends en ’s middags ruilen 
de groepen om. 

09.30 uur: Ontvangst met koffie in De Keuken, 
Schagerweg 30b, hoek Grote Sloot, 1751 DA 
Schagerbrug (vh Het torentje). 
10.15 uur: Vroegop, Grote Sloot 25, 
Burgerbrug.
11.15 uur: Starre Kroon, Grote Sloot 73, 
Burgerbrug.
Hierna ruilen de groepen om.

12.30 uur: De lunch staat klaar in het gezellige 
établissement De Keuken, Schagerweg 30b, 
hoek Grote Sloot, Schagerbrug.
13.45 uur: uit den Haak, Grote Sloot 254, 
Schagerbrug.
14.45 uur: De Surinaamse Vriend, Grote Sloot 
400, Schagerbrug.
Hierna ruilen de groepen om.

Alle vier stolpen zijn gelegen aan de Grote 
Sloot, de 15 km lange, beeldbepalende water-
weg die de polder doorsnijdt. Als bekroning 
en monument, maar bovendien als hommage 
aan de Zijper stolpboerderij verbindt de in 
1997 gebouwde Stolpbrug in Sint maartens-
brug de twee helften van deze polder. Het  
excursieprogramma is interessant en gevari-
eerd. 

Ruim 300 jaar stolpenbouw
Zo is in het ochtendgedeelte de oudste stolp 
van de Zijpe, Vroegop (1670) bij de Jacob  
Claasensluis in het programma opgenomen 
en ook de schitterend gerestaureerde Starre 
Kroon (1787), beide in Burgerbrug. In het  
middagdeel worden de 19e eeuwse stolpen 
uit den Haak (veebedrijf annex camping) en 
De Surinaamse Vriend (met authentieke  
zomerstal) bezocht, beide in Schagerbrug. Zie 
ook voor laatstgenoemde de Binnenkijker in 
Nieuwsbrief 73.
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Voorjaarsexcursie zijpe
Op zaterdag 3 mei voert onze stolpenexcursie naar de Zijpepolder. Noord-Holland’s eerste grote inpoldering (1597) met ruim  
220 stolpen waarvan zo’n 100 aan weerszijden van de Grote Sloot. Vier stolpen van het Noord-Hollandse normaaltype worden op  
deze dag bezocht. Snel opgeven met de hier afgedrukte bon geeft de meeste kans op deelname want de belangstelling is bij voor-
baat groot.

▲ De Surinaamse Vriend (1898), Grote Sloot 400, Schagerbrug.

De Starre Kroon en schip met de Grote Sloot.

voorjaarsexcursie voorjaarsex-curssie voorjaarsexcursie voor-jaarsexccursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsex-cursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsex-cursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarssexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsex-cursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsexcursie voorjaarsexccursie voorjaarsexcursie voor-jaars

Ondergetekende wil deelnemen aan de Voorjaarsexcursie 
op zaterdag 3 mei 2014. 

Inzendingen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.

Ik kom met ... persoon(en) (maximaal 2)

 Naam:

 Adres:

 postcode en woonplaats:

 telefoon en e-mailadres:

 Datum:

Mee met de excursie?
• Vul bijgaande bon in voor deelname 

(max. 2 personen).
• Opgave is uitsluitend mogelijk door het 

inzenden van de bon.
• Volgens het principe ‘wie het eerst komt 

enz’ worden de eerste 50 aanmeldingen 
geselecteerd.

• ’Niet-eerdere’ deelnemers krijgen voor-
rang. 

• Deelname is met eigen vervoer, carpoolen 
is raadzaam.

• Deelname is € 25,- per persoon (incl. 
koffie, excl. eigen vervoerskosten en lunch).

• elke inzender van de bon ontvangt be-
richt over de mogelijkheid van deelname.

De Starre Kroon (1797), Burgerbrug.

Vroegop (1670), Burgerbrug.
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Uit den Haak (1899), Grote Sloot 254, Schagerbrug. De Grote Sloot gezien vanaf de Stolpbrug.Zomerstal van De Surinaamse Vriend.

Uitknippen of kopie maken en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl



Zondagavond 26 januari, rond zeven uur. Het 
rookalarm gaat af bij de familie Bruin aan de 
Duinweg in Aagtdorp (Schoorl). Het begin van 

brand in de naast de stolp gelegen, bewoonde 
kapberg. Niet lang daarna slaan de vlammen 
uit het dak. De brandweer is heel snel ter 

plaatse. De locatie ligt aan de duinrand dus 
water moet uit sloten een paar honderd  
meter polderwaarts worden gepompt. Niet  
alleen de vrijwel pal aan de kapberg gelegen 
stolp maar ook twee op geringe afstand  
gelegen rietgedekte stolpen liggen direct in 
de gevarenzone. Brandweerkorpsen van  
Alkmaar en Warmenhuizen verlenen al snel 
assistentie. met man en macht wordt de 
brand overmeesterd en door het nathouden 
van de omringende stolpdaken blijft de ramp 
beperkt. maar met een ellendige afloop voor 
de bewoners die hun bewoning en huisraad 
verloren zagen gaan. er is veel opvang uit de 
buurt en steun van de wijkvereniging. Hoewel 
de beeldbepalende kapberg in zijn oude vorm 
verwoest is, zijn de drie omringende stolpen 
onder moeilijke omstandigheden gespaard 
gebleven.

Stolp-award 
Wat ons betreft een terecht compliment voor 
het kordate, vakbekwame optreden van de 
Bergense brandweer. Al eerder had dit korps 
zijn slagvaardigheid getoond toen in 1997, 
over een periode van nog geen half jaar, in 
Bergen drie boerderijbranden tijdig werden 
bedwongen. Het brandweerkorps is bij die  
gelegenheid onze Stolp-award uitgereikt. 
Daar kan nu, na de brand in Aagtdorp, nog 
een extra lijst omheen. 

Zijn collectie historisch materiaal, waaronder 
een enorme verzameling prentbriefkaarten 
van Bergen, heeft hij onlangs geschonken aan 
het regionaal archief. Hij en zijn familie waren 
zeer vertrouwd met de stolpen. In zijn werk- 
zame leven in Callantsoog, langedijk, Den 
Helder en Bergen volgde piet met aandacht 
de ontwikkelingen in het agrarisch bedrijf.  
De affiniteit met de oervorm en de vroegere 
bedrijvigheid van ‘toen de stolp nog een stolp 
was’ waren voor hem aanleiding om dat in 
maquettes vast te leggen. Zo maakte hij er  
intussen al drie. De eerste met als voorbeeld 
de fraaie 18e eeuwse stolp van Zwakman aan 
het Wiertdijkje in Bergen, geplaatst in het 
Kaasmuseum, Alkmaar. Deze maquette was 
ook op een tentoonstelling in de kerk van 
Aartswoud te zien. Vervolgens stond de duin-

stolp ‘tante Jaantje’ in Callantsoog model voor 
een maquette en is daar (nu museumboerderij) 
te bewonderen. De derde maquette, (nog) bij 
piet in huis, heeft hij de ‘Johan S. Hoeve’  
genoemd, als eerbetoon aan Johan Schilstra 
(1915-1998), medestrijder historisch erfgoed en 
destijds voorzitter van de Boerderijenstichting. 

Details
piet mooij is bij het maken van zijn maquettes, 
vooral zijn laatste, grondig en gedetailleerd te 
werk gegaan.
een stolp van het Noord-Hollandse normaal-
type met het jaartal 1887. De stalvensters, 
muurankers, dorsdeuren, dakspiegel en ronde 
schoorsteen en zelfs een zandkist sieren het 
exterieur. Bomen, beesten, melkbussen en  
kippenhok op het erf. en toen wij bij piet zijn 

laatste maquette bewonderden, tilde hij het 
hele dak omhoog en zagen wij een compleet 
mini-interieur. een verstild moment van leven 
en werken in de stolp: de boerin is bezig in het 
woongedeelte, de boer scharrelt rond bij zijn 
beesten. De constructie met het vierkant,  
inclusief overstek, de kelder, ‘toeteboet’, ‘sleep-
trog’ en zomerstalletje. ‘’en weet je waarom 
het hooi er zo echt uitziet?’’… ‘’Dat zijn heel 
klein geknipte, natgemaakte stukjes touw van 
dezelfde kleur’. Oog voor historie, oog voor  
detail. piet mooij ten voeten uit. 
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▲

▲

Kapberg in brand

Mooije maquettes

De 'Johan S. Hoeve' van Piet Mooij.
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De brand in Aagtdorp liet vrijwel niets over van een historische kapberg.

Advertorial

Schrikbeeld voor stolpbewoners: brand. Door onweer, kortsluiting, (vroeger) hooibroei
of soms een onbenullige aanleiding als vlam in de pan of wat gemorste brandstof. 
Honderden stolpen zijn in de loop van de tijd door brand verloren gegaan. Een nieuwe 
brand betekent ook opnieuw het signaal: breng brandwerende maatregelen aan en 
zorg voor een adequate verzekering.

Drie keer maakte hij een maquette van een stolp. Met alles er op en er aan. Piet Mooij, 
geboren en getogen in Bergen, de plaats waar hij alles van weet. 
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een ontwikkeling die vooral veel heeft bij- 
gedragen tot het verkleinen van het brand-
gevaar is de ontwikkeling van het schroef 
dak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks 
op een gesloten ondergrond aangebracht. 
er bevindt zich niet langer een luchtspouw 
(of andere open ruimte) onder het rietpak-
ket, zoals bij het traditioneel gedekte dak. 
Hierdoor is het niet langer mogelijk dat 
zuurstof van binnenuit, door een vuurhaard 
op het dak, wordt aangezogen, waardoor 
een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt 
maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs 
dooft. 

Van een fel uitslaande, niet beheersbare 
brand is bij deze constructie geen sprake 
meer. Voornamelijk door onbekendheid met 
het (moderne) rieten dak bestaat er bij veel 
mensen onzekerheid over het rieten dak. 
Hierdoor ontstaan makkelijk verhalen die 
onjuist zijn of op onwaarheden berusten. Zo 
zou het rieten dak bijvoorbeeld erg duur 
zijn in de verzekering omdat het zeer brand-
gevaarlijk zou zijn, of omdat het rieten dak 
bijvoorbeeld bliksem aan zou trekken. Niets 
is minder waar. met een goed aangebracht 
schroefdak is een rieten dak net zo brand-
veilig als een pannen dak.

Naast het aanbrengen van een schroefdak is 
het ook van groot belang dat het dak goed 
wordt onderhouden. Dat betekent elk jaar 
een inspectie door de rietdekker laten uit-
voeren, mos te laten verwijderen en daarna 
het dak laten inspuiten tegen algen en mos. 
laat minimaal één keer per jaar de schoor-
steen vegen. 

Wilt u meer informatie over uw rieten dak, 
neem gerust contact op met;
Rietdekkersbedrijf Richard van Kempen
Groeneweg 1, 1607 mK Hem, 0228-326749 of 
06-54378897

Brandveiligheid van het rieten dak
Voor het rieten dak is altijd gezocht naar methoden en hulpmiddelen die het dak duurzamer en brandveiliger konden maken. Tot voor kort 
betekende een brandveiliger dak echter altijd vooral een minder duurzaam dak. Tegenwoordig kunnen brandveilig en duurzaam wel  
samen gaan. Een volgens de laatste inzichten opgebouwd rietdak is brandveiliger dan men 25 jaar geleden voor mogelijk had gehouden.
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Vele authentieke houten hekken werden de 
laatste dertig jaar vervangen door iel ogende 
stalen buisconstructies. Voorgaande acties 
hebben al veel resultaat gehad en met de nu 
enkele jaren bestaande regeling heeft land-
schap Noord-Holland inmiddels honderden 
houten hekken kunnen laten plaatsen. ‘‘Hou-
ten hekken zijn de deuren in het landschap’’ 
zegt Cor van Sliedregt, auteur van het boek 
Noord-Hollandse boerenhekken. Speciaal voor 
de Kop en West-Friesland heeft landschap 
Noord-Holland een bijdrage-regeling ontwor-
pen waarvoor financiering afkomstig is uit 
een particulier fonds.

Opgeven
Wie zich vóór 1 mei 2014 opgeeft om van de 
regeling gebruik te maken, kan in aanmerking 
komen voor 50% bijdrage in de kosten voor 
zowel het maken als het plaatsen van een 
houten boerenhek naar authentiek model. 

meer informatie en een te downloaden 
bouwtekening van een boerenhek is te vinden 
op de site www.landschapnoordholland.nl 

onder het kopje ‘diensten’. Het genoemde 
boek is verkrijgbaar met de bon op pagina 13 
van deze Nieuwsbrief.  

‘Om verpaupering van het landelijk gebied  
te voorkomen, is herbestemming van groot 
belang. Innovatieve oplossingen zullen hard 
nodig zijn’ aldus het rapport. Het aantal agra-
rische ondernemingen in Nederland neemt al 
decennialang af. De komende 20 jaar zullen 
zo’n 24.000 agrarische bedrijven worden  
beëindigd. In toenemende mate gaat het 

daarbij om grote stallen die ongeschikt zijn 
om omgevormd te worden tot bijvoorbeeld 
woonhuis. Sinds 1970 zijn vele boerenbedrij-
ven overgestapt op schaalvergroting met als 
gevolg dat van de vier agrariërs er drie de lier 
aan de wilgen hing en op het land van de 
overgebleven agrariërs tal van ligboxenstallen 
en grote schuren zijn verrezen. 

Volgens onderzoeker edo Gies zal het moeilijk 
zijn om voor de grote schuren een goede eco-
nomische bestemming te vinden. Vanwege de 
hoge kosten zullen er vele ook niet direct  
worden gesloopt. In totaal zal tot 2030 voor 32 
miljoen vierkante meter aan agrarisch onroe-
rend goed de huidige functie verliezen en 
voor slechts de helft wordt een andere invul-
ling gevonden. Wat betreft Noord-Holland 
schatten wij deze ontwikkeling wat minder 
negatief in. met name de stolpen blijven een 
aantrekkelijk object met voldoende mogelijk-
heden voor herbestemming.

Wie in de Kop van Noord-Holland of West-Friesland een houten boerenhek wil vernieuwen of een stalen hek wil vervangen kan er 
nu subsidie voor ontvangen. Deze ‘boerenhekkenregeling’ is de door de Boerderijenstichting aangezwengelde mogelijkheid om het 
landschap rond de stolpen op te waarderen.

Veel boerderijen, stallen en schuren verliezen de komende jaren hun functie en komen leeg te staan. Als er geen actie wordt onder-
nomen zal de leegstand op boerenerven de huidige leegstand op de kantorenmarkt overtreffen. Een sombere voorspelling van het 
recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen.

▲

▲

subsidie houten boerenhek 

Leegstand op platteland
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Nieuw gemaakt boerenhek in de Harger- en Pettemerpolder. 

GOEDE RAAD
De Boerderijenstichting heeft in verband 
met de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart de deelnemende politieke partijen 
in alle Noord-Hollandse gemeenten aan- 
geschreven. met de oproep aandacht te  
besteden aan een adequaat (stolp)boerde-
rijenbeleid. Slechts 10% van het boerderij-
enbestand is met een monumenten-status 
beschermd. Verdere aanwijzing tot  
gemeentelijk monument betekent meer 
bescherming. maar gemeenten hebben 
ook de mogelijkheid om o.a. met een goed 
ruimtelijk beleid en mogelijkheden tot 
herbestemming tot bescherming en be-
houd van het agrarisch erfgoed te komen. 
In de brief wordt gewezen op gericht  
advies dat verstrekt kan worden door wel-
standscommissie en Boerderijenstichting. 
(met dank aan Henk de Visser.)

 
 
 
 

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

BOERDERIJENSTICHTING NOORD-HOLLAND     
                                                      VRIENDEN VAN DE STOLP                                
secr: Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen    t: 072-581 68 88  e: stolpen@xs4all.nl   kvk: 41235378  bank: 338181  www.boerderijenstichting.nl   
 
betr:  nieuwe gemeenteraad, collegeprogramma/hdv                                                                                datum: 1 maart 2014 
 
Aandacht voor ‘stolpenbeleid’  in de nieuwe raadsperiode. 

Geachte kandidaat-raadsleden,  

Uw partij neemt deel  aan de verkiezingen  voor een nieuwe gemeenteraad. U zult het beste voor hebben 
met uw gemeente en uw partijpolitieke prioriteiten willen realiseren en een passende constructieve coalitie 
willen vormen of een heldere consistente oppositie willen voeren.  
Het behoud en versterken van de historische kwaliteiten en de identiteit van uw gemeente is iets dat bijna  
iedereen zal onderschrijven, zeker als het ook toerisme en recreatie in uw gemeente stimuleert en een 
gunstige invloed heeft op de waarde van het onroerend goed en het vestigingsklimaat in uw gemeente. Eén 
van de belangrijkste identiteitsdragers in het landelijk gebied en in de dorpen en kleine steden boven het 
Noordzeekanaal zijn de stolpboerderijen . Daar is Noord-Holland uniek in en onderscheidt onze regio van 
andere gebieden in Nederland.  

Juist omdat bijna iedereen die kwaliteit onderschrijft is dit onderwerp niet echt politiek beladen en biedt 
het wellicht weinig ruimte om je met dit aandachtspunt politiek te onderscheiden. Het gevolg is vaak dat 
het geen echt onderhandelingspunt is bij de coalitievorming en dat aandacht voor de stolpen in uw 
gemeente niet als aandachtspunt in het collegeprogramma opgenomen wordt. 

Omdat  er elk jaar toch stolpen verdwijnen door leegstand, verwaarlozing, sloop of brand is aandacht in het 
beleid gewenst. Slechts ca. 10 % van de stolpen is door een monumentenstatus beschermd. Maar voor 
behoud en herbestemming is het beslist niet nodig alle stolpen als monument aan te wijzen. Met een goed 
ruimtelijk beleid en adequate bepalingen in het bestemmingsplan  om sloop te voorkomen en in het 
afwijkingenbeleid  ruimere herbestemmingsmogelijkheden te creëren kan stimulerend beleid gevoerd 
worden. Door deskundige advisering via de welstandscommissie of de Boerderijenstichting is het mogelijk 
(potentiële) bewoners van stolpen te begeleiden en van goede probleemoplossende adviezen te voorzien. 
Ook voor de inrichting van erven en het plaatsen van bijgebouwen kan met een goede advisering veel bereikt 
worden en worden vaak onnodige kosten voorkomen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om tot 
een goed stolpenbeleid in uw gemeente te komen en daarmee de cultuurhistorische  kwaliteiten van dorpen 
en van landelijk gebied goed te borgen zonder dat hier hoge subsidies voor nodig zijn. 

Wij vertrouwen erop dat uw partij ook de ruimtelijke en historische kwaliteiten van uw gemeente wil 
versterken en adviseren u ook in het collegeprogramma hiervoor aandacht te vragen.   

Namens het bestuur 
met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Mart Groentjes 
secretaris 

 



Uw onderhouds- en restauratiepartner in 
Noord-Holland

Heeft u bouwplannen?

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

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

www.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

Aan de Akker 12 staat sinds lang een stolp-
boerderij in verval. thans zelfs in desolate  
toestand. Deze stolp van het authentieke 
West-Friese type was de laatste decennia  
onderdeel van een plaatselijke timmerfabriek: 
Batavia te Oudesluis. De locatie van deze 
stolpboerderij is uniek. Niet alleen staat hij in 
een dorp met een gecombineerd zeevaart- en 
landbouwverleden. De stolp staat ook nog 
eens aan het eind van de Grote Sloot, sinds 
1597 het uitwateringspunt van de Zijpe en 
een groot deel van Noord-Holland. Oudesluis 
dankt er zijn naam aan. Het West-Friese type 
geeft aan dat deze stolpboerderij een oude 
historie kent. Vanaf 1597 is onzeker, maar uit 
het archief blijkt dat vanaf 1675 in deze stolp 
een veehouderij annex grutterij is gedreven 
tot circa 1950! De grutterij, een installatie om 
granen zoals haver en rogge te pletten, werkte 
met paardentractie, als een zogenaamde ros-
molen. Verdere details ontbreken. Het ken-
merkende stolptype, met op een van de 
hoeken van het gebouw vaak een kleine top-
gevel, is in de tweede helft van de 16e eeuws 
volop in West-Friesland in gebruik en het type 
is na de finale bedijking van de Zijpe in 1597 
als modern boerenbedrijfsgebouw naar deze 
polder geïmporteerd. Of er vóór 1675 een  
andere (stolp)boerderij stond is op dit moment 
onbekend. De kavelkaart van Gerrit Dirksz. 
langedijk uit 1600 geeft daarover geen exact 
uitsluitsel.

Dak dicht
De huidige eigenaar zit zichtbaar met het  
terrein, de loodsen en de stolpboerderij in de 
maag. Borden met informatie over koop  
tonen niet meer actueel. De zaak zit in het slop, 
zoveel is wel duidelijk. terwijl Oudesluis als 
kern best gebaat kan zijn met een toegesne-
den plan voor een inbrei-locatie. De karakte-
ristieke stolp zou daar best eens een dragend 
onderdeel van kunnen uitmaken. Zeker. maar 
vooralsnog is er grote stilte en woekert de ver-
waarlozing en gaat kapitaalverlies gewoon 

door. De stolp staat er desolaat bij. De kap 
staat wagenwijd open. De gemeente Schagen 
zou als goede start in overleg met de eigenaar 
kunnen opdragen het dak provisorisch wind- 
en waterdicht te maken. De stolp blijft dan 

voorlopig bestand tegen de elementen en kan 
als streekeigen poldericoon zijn rol voor de 
agrarische geschiedenis en het karakter van 
Oudesluis blijven spelen. Voor een nieuwe 
toekomst met een vertrouwd stolpmodel.
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Niet zonder hoop
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	 Naam:

 Adres:

 postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Houten Boerenhekken op kaart, set van 8 kaarten à € 10,-

… ex. boek Noord-Hollandse Boerenhekken à € 17,50

… ex. kaarten en boek Houten Boerenhekken samen € 22,50

... ex. boek De Stolp te Kijk à € 19,50

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, echter kunnen wij geen vastgestelde 
levertijd garanderen.
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Uitknippen of kopie maken en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl
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De Boerderijenstichting start na de roemrijke reeks ‘Boer&Jongens’ met een nieuwe rubriek onder de titel ‘Niet zonder Hoop’ 
naar de gloedvolle naam van een stolp in de Beemster. Omdat blijkt dat steeds meer stolpen in leegstand vervallen en schijnbaar 
doelloos afglijden naar een roemloos einde. Eerst raakt een 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 in de komende tijd dit fenomeen 
registreren in een ultieme poging tot behoud. Een actie die naar onze mening niet zonder hoop is.

1. oudesluis

Oudesluis, De Akker 12. Jarenlang verloederde stolp.



Ook adverteren?

Bel of e-mail naar
0229 27 27 00 - carla@ipsis.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

i w e m a  bouw
De aannemer voor uw stolp! 

06 - 108 26 456

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl
Wognum - www.deverffraaier.nl
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f  0 2 2 9 - 2 1 7 9 6 1

e info@tpahga.nl

www@tpahga .n lBekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl
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Kiek 27 
De stolp in de kunst. In dit Kiekgeval een schil-
derij van S. Kok. Waarvan de locatie niet was 
aangegeven en wij dus opriepen tot herken-
ning. twee reacties volgden. Nic. Konijn uit 
Wijdewormer traceert het boerenspul aan de 
ringvaart van de Wijdewormer en denkt dat 
de stolp een enkel vierkant heeft, ook al van-
wege de enkele pyloon (makelaar) op het 
puntdak. ‘‘De omtimmerde hooiberg naast de 
stolp zal een kaakberg (kapberg) zijn maar de 
plek is wel wat merkwaardig’’. Jan Deckwitz 
(uitgeest) weet de plek niet maar kent wel het 
schilderwerk van S. Kok. “Siem woonde met 
zijn vrouw in een afgeknotte watermolen aan 
de noordkant van de Wijdewormer. Hij tekende 
en schilderde vooral landschappen en stille-
vens, meestal op klein formaat en exposeerde 
zijn werk in mijn galerie De Swaan in 1971.”

Kiek 28 
Foto’s komen langs mysterieuze wegen tot 
ons. Zoals deze, gevonden op een rommel-
markt door Dirk Spijker uit Andijk. een rom-
melmarkt nota bene, levert zo een prachtige 
plaat op als deze. Zelden zagen wij zo’n mooie 
en tegelijkertijd zo’n aparte plaat. een ding 
kwam ons helder voor de geest: het nationale 
drieluik tulp-klomp-molen, komt met deze 
wereldfoto zwaar onder druk te staan. Je ziet 
het klip en klaar, dat moet zijn tulp-klomp-
stolp!

Aangehuifde kas?
Het beeld als totaal is prachtig en onovertrof-
fen Noord-Hollands. De combinatie van het 
boerengezin tussen de tulpenbedden op het 
achtererf achter twee schouder aan schouder 
staande stolpboerderijen is haast te veel om 
te bevatten. met dat fruitboompje in het mid-

den en de bonte verzameling bijgebouwen 
(van kas tot boetje) en de drie volwassenen 
die precies hetzelfde staan geposeerd, name-
lijk met de rechterarm op de rug, krijgt dit  
tafereel het karakter van een sprookje van de 
gebroeders Grimm. Dat met de titel ‘Het  
Geheim van de Zwarte tulp’? Wie weet. De 
tulpen op de foto zijn, te oordelen naar de  
bleke intensiteit van de bloemkoppen, beslist 
geel en eenkleurig. Het is kennelijk de trots 
van de familie die het vak van bollenteler van-
uit de rietgedekte stolp onderneemt. Getuige 
de kas die ofwel direct achter de stolp is  
geplaatst, ofwel een glazen afhuiving is van 
eerdergenoemde stolp. maar laatstgenoemde 
conclusie moet op fantasie berusten. Het 
beeld zal te vertekend zijn en de aanwezig-
heid van een kas aan een stolp is ons volstrekt 
onbekend. maar we stonden wel voor meer 
stolpverrassingen. Gelukkig staan de drie  
klepramen open voor wat frisse lucht.

Twee buurstolpen
De rietgedekte stolpboerderij links heeft een 
korte noklijn en heeft anderhalf vierkant of 
minstens een of twee overstekken. links een 
vierkante, gemetselde schoorsteen met afdek-
plaat. In het riet een ouderwetse invulling van 
‘de dans der daklichten’, een authentiek dak-
raam met een halfronde bovenkant. Het is als 
een (zij het blind) oog in het achterste dak-
vlak. De stolpboerderij aan de rechterkant laat 
iets meer van zichzelf zien. Ook deze stolp is 
rietgedekt, maar het zichtbare dakvlak (links) 
toont een dakspiegel in het trapgevelmotief. 
In tegenstelling tot de stolp links, heeft deze 
stolp een puntdak. een enkel vierkant derhalve, 
of -aan de kant van het niet zichtbare woon-
gedeelte- hooguit een klein overstek. maar 

dat is gissen. Opvallend is de schoorsteen, ook 
een vierkant gemetseld exemplaar, maar nu 
op het dakvlak aan de voorzijde, die eindigt in 
twee scheef van elkaar staande schoorsteen-
pijpen. Alsof deze stolpboerderij het V-teken 
maakt. Van ons mag dat: Victory voor de stolp!

Achter gaat voor
terug naar het achtererf. Dat boetje met golf-
platendak, die schuur met dat schuine, platte 
dak, de houten wanden, met die eenvoudige 
zesruiter en die schuifdeur in de achterwand. 
Daarachter een pannengedekte schuur (die 
van de buren) met een zadeldak en een  
uiterst sober houten topgeveltje. maar dan 
dat makelaartje, dat is er toch een van grote 
klasse. Hoe simpel kan schoonheid toch zijn! 
een recht balkje met een afdekplankje. Zo af, 
affer (als dat woord bestaat) kan niet. en zo 
raak ook niet. Opmerkelijk is de opstelling van 
de hoofdpersonen. man en vrouw -de boer en 
de boerin- rechts in functionele kleding en de 
man draagt een pet. links achteraan de oude 
boerin, zeker de moeder van een van beide 
volwassenen. Vanuit haar positie ondersteunt 
ze het gezin. De twee dochters staan in het 
tulpenbed als een teken van hun jeugdigheid. 
Het sprookjesachtige karakter gaat hier verder 
in het strak geknipte pagekopje van het  
achterste en in de ruitjesjurk met kraag van 
het voorste meisje. Rechts nog wat heesters 
en een paar bessenstruiken en een vreselijk 
iel berkenboompje. maar die drie armen als 
een geheim signaal achter de rug, dat is pas 
boeiend. maar waar het echt om gaat is  
vanzelfsprekend, wie weet meer over dit stol-
penduo? Waar staan ze nog, of stonden?  
meer nieuws, dan onverwijld het secretariaat 
ingelicht.

Kiek 27. Schilderij van S.Kok met onbekende locatie.

Fo
To

: c
o

LL
Ec

Ti
E 

H
H

M
K

Fo
To

: c
o

LL
Ec

Ti
E 

d
iR

K 
sP

iJK
ER

Tulpen uit Andijk; maar waar staan deze stolpen?

▲



stolpencuriosa
In deze rubriek komen curieuze stolpen aan 
bod. een blik in onze Beeldbank www.boerde-
rijenstichting.nl) levert van zo’n 5.500 stolpen 
info en beeld op. Hier een rietgedekte schuur 
naast een stolp bij de Koedijker vlotbrug. Had 
de rietdekker een slok te veel op of haalde hij 
inspiratie uit een reis naar zuidoost-Azië? 

schaduwarchief
De Boerderijenstichting is in het bezit gekomen 
van een deel van het schaduwarchief van de 
Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO). 
met een schenking door mevr. Boschma-
Aernoutse uit edam. Het materiaal bevat o.a. 
bouwtekeningen van rijksmonumentale  
stolpen. De collectie is gebruikt als werkarchief 
van de architecten S.de Jong en N. Boschma, 
die betrokken waren bij de (voorheen zo  
geheten) Rijksdienst monumentenzorg en de 
SHBO. Het archief is op verzoek bij het secreta-
riaat in te zien. 
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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. 
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Schapenlaan 20, 1862 pW Bergen
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Te weten
• lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   € 15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door.
• De beroemde boerderijenkalender 2003 is ook  
   in 2014 bruikbaar!
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stolpen in het nieuws

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

Snel uitverkocht, de eerste druk van het West-
fries Kwartetspel (uitgave van het Westfries 
Genootschap te Hoorn). Daarom een tweede 
druk. Afbeeldingen van molens, dijken,  
stations en stolpen.

een stolp in ’t Zand als geliefde plek voor 
cursussen vlechten gedurende de winter.  
Bijenkorven vlechten, stoelen matten met riet 
of webbing.

Goed idee: promoot West-Friesland toeristisch 
aan de hand van vijf iconen: tulpen, Gouden 
eeuw, IJsselmeer, Westfriese Omringdijk en 
stolpen. 

De gemeente staat een zorgproject toe in 
Wieringerwaard. een stolp wordt onderdeel 
van centrum Het Keerpunt waar mensen  
worden begeleid.

een schilderij van een bestaande stolp met 
daarbij een briefje: ‘Waar is dit?’ Details zijn 
weggelaten. Raden op een expositie in  
Middenbeemster.

Nieuwe bruggen en viaducten bij Muiden 
krijgen namen van boerderijen die de verbrede 
en verlegde A1 heeft opgeëist. Ook komt er de 
aanduiding ‘De Stolpen’.

een nieuwe NHD-wandelroute voert door een 
aardkundig monument: polder Mijzen. Ga op 
in de tastbare historie en de rijke natuur. en 
geniet van stolpen, oud en nieuw.

een konijn en enkele fotoboeken. Niet veel meer 
is gered uit een brandende stolp in Gouwe. Zelfs 
het vierkant ging verloren in de hevige vuurzee.

Van een monumentale leeftijd? Schijn bedriegt 
in Venhuizen. een fonkelnieuwe stolp keerde 
terug na een grote brand. mede dankzij am-
bachtelijk vakmanschap.

een sfeervol schouwspel in donkere uren. 
Bouwlampen zetten de renovatie van een 
stolp in Hoogkarspel in het licht. Het oude 
vierkant wordt versterkt met nieuw hout.

mag een speelpark in Oudkarspel uitbreiden 
met een stolp van 11 meter hoog als woning? 
Nee, zegt een politieke partij. te hoog. Ja, vindt 
de burgemeester: ‘een stolp is mooi’.

Genomineerd als plaatselijk ondernemer van 
het jaar: een kinderdagverblijf in Winkel. eind 
2012 geopend, in een prachtig verbouwde 
stolp. met rondom volop ruimte.

Aan de Westmijzerdijk  in Schermerhorn is de 
‘boerderij van Duin’ uiteindelijk gesloopt. De 
dubbele stolp op een karakteristiek erf stond 
er al jarenlang verwaarloosd bij.

ANBi
De Boerderijenstichting Noord-Holland is aan- 
gemerkt als ANBI. (Algemeen Nut Beogende 
instelling). Voor donateurs geldt o.a. belasting- 
voordeel door giftenaftrekregeling. ▲
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