
Dat stolpdak speelt in dit nummer en ook de 
komende tijd een belangrijke rol in onze  
activiteiten. Zoals met het opnieuw uitbrengen 
van de De dans der daklichten, Richtlijnennotitie 
bij verbouwingen. Onze ‘Vrienden van de 
stolp’ ontvangen in het najaar een exemplaar. 
Dan wordt ook een workshop voor gemeenten 
rond dit thema georganiseerd.

Alle hens aan dak
Als handreiking naar boerderijbewoners met 
problemen bij het water- en winddicht hou-
den van hun dak ging vorig jaar een regeling 
met laagrentende lening tot maximaal  
€ 25.000,- van start. Er werden 4 boerderijdaken 
geselecteerd uit 12 aanmeldingen. Dit jaar  
worden er opnieuw vier van de meest urgente 
gevallen gekozen. In april kan aangemeld 
worden. Zie het artikel met de regeling.

In dit nummer
Alles onder één dak is ook helemaal van toe-
passing op het boerenbedrijf de Zwethoeve 

van Piet en Carolien Praag in Jisp. We dronken 
er koffie bij het loeien van de koeien en maakten 
er de ‘Binnenkijker’. Boerderijen blijken soms 
veel ouder dan de buitenkant doet  
vermoeden: een verhaal over datering door 
houtonderzoek. De rubriek Boer&Jongens 
staat dit jaar in het teken van de Beemster 
(400 jaar, dus feest). En Ed Dekker speurde 
weer alle stolpen na die een rol speelden in de 
edities van het Noordhollands Dagblad.  
In de bijlage alles over de prachtboeken van 
Uitgeverij Noord-Holland.

Ledenwerving en contributie
Met ruim 1.500 leden-donateurs telt onze 
Boerderijenstichting een flink aantal Vrienden 
van de stolp. Het zouden er nog wel meer  
kunnen worden met onze wervingsactie voor 
nieuwe leden in o.a. de Beemster. 

Bij de volgende Nieuwsbrief ( juni) wordt een 
acceptgiro/machtiging voor de contributie 
2012 bijgevoegd.

	 inhoud
▲	 Kiek 18, 19, 20 en 21 

▲	 Vierkant geeft geheim prijs

▲	 Alle hens aan dak

▲	 Binnenkijker

▲	 Boer & Jongens

▲	 Boomlust en Bergen

▲	 Stolpen in het nieuws 

Boerderijenstichting	noord-holland

nieuwsbrief nr. 68, maart/april 2012 Boerderijen Beeldbank: www.boerderijenstichting.nl

Vrienden van de stolp

ZONDER stOlPEN ZOU NOORD-HOllAND NOORD-HOllAND NIEt MEER ZIJN

▲

Dringend herstel met de regeling Alle hens aan dak.

De contouren van prachtdorp Twisk. De twee stolpen van Weizang, met elkaar verbonden door de ‘lange regel’, de langste koestal van het dorp voor eertijds 32 stuks vee.

onder	dak
Prominente piramides, die stolpen. Alles onder één dak van duizenden dakpannen 
of een imposante deken van riet. Stoer en beeldbepalend maar kostbaar in  
onderhoud en kwetsbaar bij storm. 
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Amsterdam Z.O.
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www.phverheul.nl
Anna Paulowna | Schagen | Wieringerwerf

Uw stolp 
(ver)kopen 
of verzekeren? 
Bij ons krijgt u 
het beste 
advies!

T: 0223 521750

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

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 
renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.

Heeft u bouwplannen?Heeft u bouwplannen?
Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 

renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.
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Kiek	18	
Met die Kiek bleven we even gissen. Uiteindelijk 
dachten we dat de locatie aan de Egmondse 
Hoeverweg moest wezen. Dat is alsnog  
bevestigd door Bart Slooten uit Koedijk. Hij 
wist te melden dat de foto in 1931 gemaakt 
moest zijn want toen werden er wegwerkzaam- 
heden uitgevoerd en twee bochten afgesneden 
waarmee ook de huidige rondlopende stukjes 
weg naast de hoofdweg zijn verklaard.

Kiek	19

Ook vol mysterie die poort met een ‘heren-
boerin’ op een trekker. Bart Slooten -alweer 
hij- verbaasde het niet dat we als plek aan de 
Beemster dachten. Maar daar zijn niet zo veel 
stolpen met een dakspiegel mailde hij en  
suggereerde dat we het meer de kant van 
Westwoud en omgeving zouden moeten  
zoeken. Jan de Groot uit Middenbeemster 
kwam tenslotte ook uit op West-Friesland en 
weet het inmiddels zeker: de Kiek is genomen 
in Benningbroek, aan de Oosterstraat. Met het 
bericht van Gerrit Hartog uit Benningbroek 
wordt dat volledig gestaafd: ‘’De prachtige 
poort bevindt zich aan de Oosterstraat 32 in 
Benningbroek en verbindt stolp met bijgebouw, 
de foto is vanaf het achtererf genomen.  
Vroeger boerde hier Jan Dik, waarschijnlijk zit 
zijn vrouw op de trekker. Aannemer J. Vlaar is 
de huidige bewoner. De stolp die achter de 
poort zichtbaar is staat aan de Oosterstraat 21: 
’t Keerpunt. Peter timmerman heeft daar een 
hertenhouderij. O ja, dat trekkertje is  
volgens mij een Agria’’. 

Kiek	20

Drie reacties kwamen er op de vorige Kiek.  
Ton Boon uit Bovenkarspel bleek de oorspron-
kelijke eigenaar van de niet van informatie 
voorziene foto’s die na allerlei omzwervingen 
bij ons terechtkwamen. Uiteraard wist hij wel 
waar we het zoeken moesten; temeer omdat 
het de stolp van zijn zuster betrof die in de  
jaren zestig van de vorige eeuw een omvang-
rijke restauratie liet uitvoeren. Waar ton  
overigens -zijnde bouwkundige- eigenhandig 
aan meewerkte. Hij weet dat in later tijd de 
stolp is overgegaan naar andere eigenaars die 
er een theeschenkerij in begonnen. totdat een 
brand de boerderij verwoestte en er een draak 
van een landhuis met siertuin voor in de 
plaats kwam.
Ook Bart Slooten vermoedde eerst een stolp 
als vaarboerderij in een dijkdorp. Hij ging  
‘de dijk uit’ om zich te overtuigen, kwam in 
Andijk en stuurde ons de foto van het hier  
genoemde landhuis op de plek van de Kiek.
Dirk Spijker uit Andijk (stolpenvriend/stolp-
bewoner) verdiept zich graag in de historie 
van het dijkdorp en zond ons een uitgebreider 
verhaal dat we hierbij graag afdrukken.
‘’Deze boerderij heeft op de Geuzenbuurt in 
Andijk gestaan en stond bij de oudere  
Andijkers bekend als Peet Trijn naar trijntje 
Groot (1798-1894 ) die er jarenlang heeft  
geboerd. Zij was ongehuwd en een ‘amparte’;  
eigenwijs en dominant, maar ook vrijgevig als 

het mensen betrof die wel wat hulp konden 
gebruiken. Kortom: een bijzondere vrouw. 
Midden 20e eeuw is deze boerderij onbewoon-
baar verklaard, maar enkele jaren later  
opgeknapt (zie relaas in de vorige Nieuws-
brief, red.). De boerderij met 2 ha. land werd  
in 1806 door haar vader voor 5000.- gulden 
aangekocht. Hij en zijn gezin woonde in de 
naastgelegen boerderij, op de foto gedeelte-
lijk zichtbaar. De boerderij was het laatst in 
gebruik als theeschenkerij en is in 1997  
verbrand. Op deze plaats staat nu een groot 
landhuis, een mooi (aldus Dirk, red.) huis 
maar jammer dat het te dicht op de naast  
gelegen boerderij staat. Op de hier afgedrukte 
foto van de Geuzenbuurt staat links de boer-
derij Peet Trijn en rechts de witte boerderij 
waarvan op de foto in de vorige nieuwsbrief 
nog een klein stukje te zien was. Ook deze 
stolp was in dezelfde periode in verval geraakt 
en onbewoonbaar verklaard. In 1963 werd  
deze verkocht en is door de nieuwe eigenaar 
geheel in oude stijl opgeknapt en als rijks- 
monument geregistreerd. In die jaren was het 
potje met subsidies voor dit soort projecten 
nog goed gevuld”. 

Kiek	21
Het hoge gras op de afrit van de dijk (?) staat 
er uitbundig bij. Het gewas staat er zo vol en 
zwierig bij als was het een hip geknipte coupe 
voorzien van een super stevige styling met 
het karakter van een strakke permanente wave. 
Zo zie je het zelden. Je kunt de individuele  
halmen bijna tellen. In dit overweldigende 
grasdecor staat een stevige stolpboerderij. 
Een stolp met een knik in het puntdak.

Mansarde
Een puntdak met een knik, met een gebroken 
kap, zou je kunnen zeggen en als we deze  

Mooie poort, mooie Kiek, in Benningbroek.
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De Geuzenbuurt anno nu.

De Geuzenbuurt met de twee stolpen, vòòr 1960. 

De stolp stond in Andijk, de Geuzenbuurt.
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Ook in 2012 kunt u weer op Maarten rekenen voor uw nieuwbouw- 
en verbouwplannen!

Nieuwbouw, verbouw & restauratie
Schoolstraat 8, 1719 AV Aartswoud  |  t 06-52642174 
info@bouwbedrijf-rbos.nl  |  www.bouwbedrijf-rbos.nl

Alkmaar    Den Helder    Schagen

rieten dak?
scherpe premie,  
toch goed verzekerd!
kijk op de-jong.nl

0223 68 87 88

i w e m a  bouw
ook voor een stolpbeleving binnen

06 - 108 26 456
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redenering doorzetten is hier sprake van een 
stolp met een zogenaamd ‘mansardedak’. 
Het bijzonder vormgegeven dak is geheel 
voorzien van dakpannen. Naar de tint op de 
zwart-wit foto te oordelen zijn het rode 
dakpannen. De brede nok doet een dubbel-
vierkant vermoeden. In het linker dakvlak 
drie willekeurig geplaatste kleine dakramen. 
Opvallend zijn de beide houten wanden of 
wegen, beide voorzien van een lage muur van 
(bak)steen of beton. De linkerwand telt vijf 

stalramen met een middenstijl. De rechter telt 
een enkel stalraam, eveneens met middenstijl. 
Halverwege lijkt de houten weeg over te gaan 
in een muur van ander materiaal. Welk is niet 
(goed) zichtbaar. Het voorhuis, dat op de foto 
achter de stolp is gesitueerd, dient als woning. 
De twee t-ramen in de zijgevel, de twee 
dakkapellen, de schoorsteen die op het niet 
zichtbare dakvlak boven de nok uitsteekt, zijn 
hiervoor als bewijs aan te voeren. De zijdeur 
met bovenlicht is de toegang tot de woning. 

De positie van het stalraam rechts van de 
deur doet vermoeden dat hier zich ook een 
verbinding naar de stallen bevindt. Daarbij 
moet worden aangenomen dat het voorhuis 
aan de stolp is gebouwd. Al met al is het 
object een praktisch en functioneel ogend stuk 
Noord-Hollandse boerenbouwkunst. Geen 
fratsen, geen opsmuk. (H)eerlijke eenvoud.

Boerenbedrijvigheid
Het erf toont volop agrarische activiteit. 
Er staan maar liefst vijf voedersilo’s op het erf 
die op minaretten voor de veestapel lijken. 
Dat het hier een melkveehouderij betreft 
staat buiten kijf. Een kleine loopstal en een 
schuur geven bouwkundig uitdrukking aan 
gedane uitbreidingen van het boerenbedrijf. 
De cirkelvormige betonsilo (centrum foto) 
moet een voorganger van de moderne toren-
silo’s zijn. Opmerkelijk is de rechthoekige 
mestplaat met daarop een flinke hoop ruige 
mest. Het geurig en vruchtbaar toppunt van 
de witvloeiende melkproductie ter boeren-
plaatse. Geen boer of boerin, noch meid of 
knecht zijn in velden of wegen te bekennen. 
Een beeld zonder mensen. In het achtergelegen 
weiland staan niettemin drie tractoren, die 
nogmaals wijzen op drukke (oogst)werkzaam-
heden. Maar niemand te zien. De twee enig 
zichtbare koebeesten liggen, rustig 
herkauwend, op het beslist groene gras. 
Wellicht is het voor de boer ook ‘koppiestoid’ 
en zit al het werkvolk aan de keukentafel. 
Even pauze. Het overvolle beeld is verder leeg. 
Een platte horizon met daken van een nieuw-
bouwwijk (midden) en een uit de kluiten 
gewassen kerktoren (links). Vooral dit laatste 
object is kenmerkend en mogelijk de sleutel 
voor de gezochte locatie van deze stolp. 

Voldoende aanwijzingen? 
Dan rap de gegevens van plek en stolp naar 
het secretariaat. Adres zie colofon.

Waar staat deze dijkstolp? 

vierkant	geeft	geheim	prijs
Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland vertelt in dit artikel een en ander over het gecombineerde onderzoek naar de 
ouderdom van stolpen. Behalve de historie, bouwgeschiedenis en archeologie maakt dendrochronologisch onderzoek daar ook 
deel van uit. Nieuw licht op oud hout. 

In West-Friesland staan diverse stolpboerde-
rijen waarvan voor iedereen duidelijk is dat 
het om een oude boerderij gaat. Die objecten 
hebben bijvoorbeeld een bakstenen voorgevel 
die kenmerkend is voor de 17e of 18e eeuw en 
in sommige gevallen zijn voorzien van een 
gevelsteen met jaartal. Vrijwel altijd hebben 
deze boerderijen de status van (rijks) monu-
ment. Een paar overbekende voorbeelden 

daarvan zijn de ‘Barmhartige samaritaan’ in 
Westerblokker, het ‘Wolvenhuis’ in Zandwer-
ven en Dorpsweg K69 in het statige stolpen-
dorp twisk. 
Van andere stolpboerderijen is de ouderdom 
op het eerste gezicht minder makkelijk vast te 
stellen. Dit komt doordat de meeste stolpen in 
de loop van de tijd regelmatig zijn aangepast, 
waardoor met name de voorgevels sterk van 

uiterlijk wijzigden. In de 17e eeuw werden de 
meeste stolpen bijvoorbeeld gebouwd met 
rondom houten gevels. Deze houten wanden 
zijn vaak in latere tijd, met name in de 19e en 
20ste eeuw, vervangen door gemetselde 
muren. Hierdoor kan de voorgevel van een 
eeuwenoude stolp nu aandoet als een veel 
recenter bouwwerk. De meeste van deze minder 
in het oog springende stolpen hebben geen 
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enkele (monumentale) status en zijn daarom 
kwetsbaar voor sloop. Een van oorsprong  
mogelijk 400 jaar oude stolpboerderij kan 
hierdoor ‘slechts’ 100 jaar oud lijken en (te) 
eenvoudige verdwijnen.

Dateringonderzoek van het vierkant
Als uiterlijke kenmerken ons op het verkeerde 
been zetten of in de steek laten, hoe kan de 
ouderdom van een boerderij dan wel worden 
vastgesteld? De sleutel is dat onderdeel van 
een stolp dat over het algemeen alle verbou-
wingen overleefde, namelijk het vierkant.  
Deze solide kernconstructie met zijn imposante 
palen en balken gaat immers eeuwenlang 
mee en  overleeft zware stormen en zelfs  
grote branden. Het hout van het vierkant kan 
dus inzicht geven in de exacte periode waarin 
de betreffende stolpboerderij is gesticht.  
In 2011 is het hout van twee gesloopte stolpen 
in Zuidermeer en Hoogkarspel onderzocht,  
die op basis van de bouwkenmerken van de  
voorgevels dateren uit de laat-19e of vroeg-
20ste eeuw. Het onderzoek van de vierkant-
palen wees anders uit en bracht misschien 
wel een van de oudste stolpen van  
West-Friesland aan het licht.

Het dateren van hout
sinds een aantal decennia is het mogelijk om 
een stuk hout te onderzoeken op ouderdom 
door middel van dendrochronologisch onder-
zoek. Het dateren gebeurt aan de hand van de 
jaarringen in het hout, waarvan er ieder jaar 
één wordt gevormd in een boom. De dikte van 
de jaarring is afhankelijk van de groei- 
omstandigheden in dat jaar. Bij gunstige  
omstandigheden, bijvoorbeeld bij voldoende 
regen en zon, wordt een brede jaarring  
gemaakt, terwijl zich bij ongunstige omstandig-
heden juist een smalle ring vormt. Bomen in 
hetzelfde gebied staan bloot aan dezelfde 
groeiomstandigheden, waardoor zij een  
vergelijkbaar patroon van brede en smalle 
jaarringen tonen. De jaarringen worden zorg-
vuldig opgemeten, zodat een grafiek ontstaat 
van het jaarringpatroon in het hout. Deze  
grafiek wordt vergeleken met zogenaamde 
jaarringkalenders: een lange grafiek die is  
samengesteld met een serie metingen van 
hout uit hetzelfde gebied. Van deze kalenders 
is bekend welke ring in welk jaar is gevormd. 
Als de grafiek van het gemeten stuk hout over-
eenkomst toont met een of meer kalenders, 
dan is het hout gedateerd. Dit kan een heel 
nauwkeurige datering opleveren: vaak kan op 
het jaar nauwkeurig worden bepaald wanneer 
de boom is gekapt. Over het algemeen zijn  
gekapte bomen binnen een of twee jaar  
verwerkt in een constructie, waardoor het 
kapjaar een goede indicatie geeft van het 

bouwjaar van het betreffende object, bijvoor-
beeld een stolpboerderij. Behalve inzicht in  
de datering, geeft jaarringonderzoek ook  
informatie over de herkomst van het hout. 

Zuidermeerweg 36 in Zuidermeer
De stolp van de familie Klaver in Zuidermeer 
kan volgens het standaardwerk van Brandts 
Buys worden ingedeeld bij het West-Friese  
type. De boerderij is in januari 2010 gesloopt 
en inmiddels is hier een nieuw pand neergezet 
waarvan de vorm duidelijk op de stolp is  
gebaseerd. Het is in gebruik als woonvoor- 
ziening voor mensen met dementie. 
Na de sloop zijn uit de vierkantpalen zeven 
plakken hout gezaagd. Zes plakken bleken 
grenenhout te zijn (hout van de grove den)  
en één stuk vurenhout (hout van de fijnspar). 
Het vuren onderdeel is waarschijnlijk een  
reparatie uit latere tijd. Het was mogelijk om 

vier van de grenenmonsters te dateren.  
De metingen van de andere drie houtmonsters 
toonden geen goede overeenkomst met jaar-
ringkalenders en blijven daarom ongedateerd. 
Bij drie gedateerde houtmonsters kon het 
kapjaar worden bepaald en die zijn daarom 
het meest interessant. De bomen waaruit  
deze palen zijn gezaagd, werden gekapt in het 
jaar 1656, 1662 en 1663 en groeiden in  
Noorwegen of Zweden. Waarschijnlijk is de 
stolpboerderij in Zuidermeer kort na 1663  
gebouwd.
Kaarten uit 1625 en 1650 laten nog iets anders 
zien. Op de locatie van de stolp staat op deze 
kaarten al een boerderij weergegeven. De ver-
dwenen stolpboerderij moet toen dus al een 
voorganger hebben gehad. Omdat na de sloop 
geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd,  
is niet bekend of resten van deze voorganger 
nog in de bodem aanwezig waren. 

Streekweg 1 in Hoogkarspel
De eveneens West-Friese stolp van de familie 
Wiering is in mei 2011 gesloopt. Voorafgaand 
aan de sloop is een bouwhistorisch onderzoek 
uitgevoerd door P.C. Meijers Bouwhistorie  
t& Restauratie en hieruit kwam onder meer 
naar voren dat een groot deel van het vierkant 
uit eikenhouten staanders was opgebouwd.  
Alleen aan de kant van de schoorsteen waren 
twee stijlen van grenenhout gebruikt. stolpen 
met een eiken vierkantconstructie zijn zeld-
zaam en dit maakte het dateringonderzoek 
aan de stolp de familie Wiering extra interes-
sant. Uit zeven onderdelen van het vierkant  
is een monster gezaagd, waarvan zes eiken en 
één grenen. De balk van grenenhout aan de 
schoorsteenzijde dateert uit de tweede helft 
van de 18e eeuw en moet worden geïnterpre-
teerd als een aanpassing aan het vierkant. 
Vier van de zes eiken palen konden worden 
gedateerd en het kapjaar van het hout leverde 
enige opschudding op bij de betrokkenen.  
Het hout bleek afkomstig uit het zuiden van 
Noorwegen en gekapt in 1559! Dit betekent 
waarschijnlijk dat op deze plek al een eerste 
stolpboerderij is gebouwd in 1560 of 1561.  
Deze bijzonder vroege mogelijke bouwdatum 
van de stolp aan de streekweg is een grote 
verrassing, omdat tot nu toe wel werd gedacht 
aan vroegere stolpbouw dan rond 1600, maar 
dat bewijs daarvoor nog klein is. De datering 
van de constructie van de stolp streekweg 1 
wijst erop dat in ieder geval decennia eerder 
stolpbouw in West-Friesland bestond.  
Dit werpt nieuw licht op de ontwikkelings- 
geschiedenis van de stolpboerderij.  

Op deze locatie is na de sloop wel archeolo- 
gische bodemonderzoek gedaan. Hierbij is de 
fundering van een muur en een inpandige 
waterkelder aangetroffen. In deze kelder  
bleken 17e eeuwse wandtegels verwerkt om 
de put beter waterdicht te maken. 

Onderzoek naar stolpen
De boerderijen in Zuidermeer en Hoogkarspel 
zijn zover bekend de eerste stolpen die door 
middel van dendrochronologisch onderzoek 
zijn onderzocht. Achter de voorgevels uit de 
19e en de 20ste eeuw bleek het piramidale dak 
op eeuwen oudere vierkantconstructies te 
rusten. De herdatering van de stolp aan de 
streekweg in Hoogkarspel geeft dit object een 
aanzienlijk vroegere bouwdatum (midden 16e 
eeuw) en behoort daarmee vermoedelijk tot 
een van de eerste generaties stolpboerderijen 
in West-Friesland. Voor een nader onderzoek 
naar de ontstaan- en ontwikkelingsgeschiedenis 
van de stolp zijn dit soort gegevens van groot 
belang. Brandts Buys heeft in zijn ‘landelijke 
bouwkunst van Hollands Noorderkwartier 
(1974)  de geschiedenis, indeling en constructie 
van de stolpboerderij uitvoerig behandeld. 
Zijn onderzoek vond plaats in een periode 
vòòr de grootschalige verbouwing van vele 
stolpen en daarmee had hij de kans om de 
boerderijen in hun toenmalige staat te  
documenteren. Een groot gemis binnen het 
onderzoek van Brandts Buys is echter dat hij 
van veel stolpen niet kon weten hoe oud ze 
oorspronkelijk zouden kunnen zijn. Zijn  
typologie van de stolp is hierdoor grotendeels 
gebaseerd op diens ontwikkelingstheorie. 

Boerderijen met een jaartal in de voorgevel 
zijn ook door Brandts Buys dankbaar als  
hulpmiddel voor datering gebruikt. In het  
algemeen is het nu wel bekend dat de datum 
in een gevelsteen niet verward moet worden 
met het stichtingsjaar, maar uitsluitend te 
maken kan hebben met het jaar dat de stolp 
is verbouwd of aan een nieuwe bouwstijl  
aangepast. Dit onderzoek biedt hierin nieuwe 
mogelijkheden. 

Nieuw licht op oud hout
Om nader onderzoek naar de bouwgeschiedenis 
van de stolpboerderij nieuw leven in te blazen, 
moet uiteraard meer onderzoek aan stolpen 
plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat in 
ieder geval de stolpen die worden gesloopt en 
waarvan wordt vermoed dat zij een honderd-
jarige of oudere geschiedenis hebben, syste-
matisch worden onderzocht. Een combinatie 
van historisch, bouwhistorisch, archeologisch 
en dendrochronologisch onderzoek is hierbij 
belangrijk om de historie van een boerderij te 
kunnen reconstrueren. streekweg 1 is de eerste 
boerderij die op deze manier is onderzocht  
en de resultaten tonen de waarde van een 
dergelijk multidisciplinair onderzoek naar de 
ontwikkeling van de typerende boerderijvorm 
in Noord-Holland: de stolp. Ook bestaande 
boerderijen kunnen worden gedateerd: met 
behulp van een holle boor kan een hout- 
monster uit een onderdeel van het vierkant 
worden genomen en ook hierin kunnen de 
jaarringen worden gemeten. systematisch 
onderzoek naar de ouderdom van stolpen in 
West-Friesland en de rest van de provincie zou 
wel eens verrassende resultaten kunnen  
opleveren en de kennis over deze karakteris-
tieke gebouwen in stad en dorp en op het  
platteland aanzienlijk vergroten. 

Dieuwertje Duijn 

Met dank aan Gemeente Drechterland, Maik 
Vermeulen (Sortiva Medemblik), Lida Duijn, 
Cees Aay en de familie Wiering.

Zuidermeerweg 36, Zuidermeer vòòr de sloop.

De sloop van de stolp in Zuidermeer. Het vierkant geeft zijn ringen prijs.

Het hout van het vierkant wordt gezaagd.

Streekweg 1, Hoogkarspel vòòr de sloop.
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 Met gevoel voor de stolp! 

Architekten: Bert van Langen en Ko Graas 

nieuwbouw 
 

verbouw 
 

restauratie 

Middenbeemster, telefoon 0299 681407, website www.abcdj.nl 

Architektenburo Cornelis de Jong bna. 

Houthandel en stammenzagerij

Butter 32, 1713 GM Obdam, T 0226 450 333, info@houtstorm.nl, www.houtstorm.nl

Hout zonder beperkingen!

TRAPPEN, DEUREN, RAMEN 

EN KOZIJNEN, LIJSTWERK, 

HOUTCONSTRUCTIES,

BETIMMERINGEN EN 

RESTAURATIEWERK

Noorder IJ- en Zeeweg 8

1505 HG Zaandam

T 075-6177984, F 075-6162819

info@timmerfabriekvisser.nl

www.timmerfabriekvisser.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

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk
Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

Midwoud
Midwouder dorpsstraat 5

“Mogelijkheid om dubbel te  
bewonen”. Zeer fraaie, centraal 

in het dorp gelegen, Noord-
Hollandse stolpboerderij met 

paardenschuurtje en prima 
kapschuur op 5.820 m² eigen 

grond. Het woondeel van de 
boerderij is in 2010 en 2011 

grotendeels verbouwd.
VraaGpriJs € 640.000,-

Houtinsectenbestrijding I Zwamsanering I Houtrestauratie I Vochtwering

BEL: Heerhugowaard 072 5741856    Tevens vestigingen in Assen en Alphen a/d Rijn    www.vanlierop.nl
ISO 9001, VCA* & KOMO gecertificeerd. Lid NVPB. 50 jaar ervaring. Schriftelijke garantie.

De grootste vriend
van de stolp

Controleert uw stolp 
gratis op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  

uwstolp.nl

Het product uw stolp en de website uwstolp.nl zijn initiatieven van Wederkerige 1820, dé West-Friese verzekeraar van brandschade en meer.

Het verzekeren van een stolp is een 
ambacht dat wij tot in de nok beheersen. 
Meer informatie? Bezoek uwstolp.nl

Ambachtelijk gebouwd, 
met liefde bewoond...

Ambachtelijk verzekerd.
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Welke stolpboerderijen komen in 
aanmerking?
Om voor een laagrentende lening in aanmer-
king te komen moet de stolpboerderij aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
▲	de stolpboerderij is geen rijks- of provinciaal 

monument; 
▲	de stolp (incl. langhuistype en Wieringer 

boerderij) heeft een vierkant houtskelet 
danwel een houtskelet bestaande    uit een 
meervoud van een vierkant dat dient als 
draagconstructie voor een hoog piramide-
vormig dak;

▲	de bouwperiode is tot 1940;
▲	er is met restauratie aan het dak nog niet 

begonnen. 

De lening aanvragen in 3 stappen
Stap 1: Aanmelding voor een aanvraag, in te 
dienen bij de Boerderijenstichting. 
Het aanmeldingsformulier is te downloaden 
op onze website www.boerderijenstichting.nl 
(of aan te vragen bij het secretariaat van de 
Boerderijenstichting Noord-Holland). 
Het ingevulde aanmeldingsformulier met 
bijbehorend beeldmateriaal dient uiterlijk 
tussen 1 april en 1 mei 2012 bij de Boerderijen-
stichting te zijn ontvangen. 
Boerderijenstichting en Monumentenwacht 
beoordelen de inzendingen en selecteren 
daaruit vier aanmeldingen voor een aanvraag 
bij het Restauratiefonds. Alle inzenders 
ontvangen bericht over de selectie. 

Stap 2: Vaststellen noodzakelijke kosten.
Monumentenwacht Noord-Holland maakt 
een inspectierapport van de stolp (kosten 
€ 100,-). Vervolgens stelt een architect of 
aannemer de voor de restauratie noodzake-
lijke kosten vast. Het formulier Vaststelling 
voor restauratie noodzakelijke kosten is te 
downloaden op de website van het 
Restauratiefonds.

Stap 3: Aanvraag indienen bij het 
Restauratiefonds.
De vier geselecteerde indieners kunnen met 
het aanvraagformulier inclusief de benodigde 
stukken een lening aanvragen bij het 
Restauratiefonds. Het Fonds zal contact 
opnemen met de eigenaren van de geselec-
teerde objecten.

Is vooroverleg wenselijk?
Bij twijfel over de financiële haalbaarheid kan 
het verstandig zijn om het vooraf te bespreken 
met de afdeling Financieringen van het 
Restauratiefonds (t 033-2539439 (optie 1). 
U kunt vragen naar Bernard Brons. 
Voor technische vragen is rechtstreeks contact 
op te nemen met de Monumentenwacht 
Noord-Holland (t 075-6474588, 
e: info@monumentenwachtnoordholland.nl).

www.restauratiefonds.nl (voor o.a. informatie 
over de financiering)
www.monumentenwachtnoordholland.nl
stolpen@xs4all.nl 
secretariaat: schapenlaan 20, 1862 PW Bergen, 
t 072-581 68 88 (overdag 10.00 - 12.30 uur).

Het gaat om stolpen waarbij aantoon-
baar kan worden gemaakt dat 
restauratie van het dak (dakbedek-
king, dakgoten en constructie) eerste 
prioriteit heeft. De eigenaar kan 
daarbij, na selectie van de ingediende 
inzendingen, in aanmerking komen 
voor een laagrentende hypotheek van 
maximaal € 25.000,- (inclusief de 
afsluitkosten van de financiering en de 
notariskosten). Aanmelden kan bij de 
Boerderijenstichting Noord-Holland. 
Jaarlijks worden na selectie en inspectie 
vier aanvragen door het Restauratie-
fonds in behandeling genomen.

alle	hens	aan	dak

▲

▲

De provincie Noord-Holland ondersteunt met het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten het behoud en voortbestaan van 
o.a. stolpboerderijen. Met de mogelijkheid gebruik te maken van de hier beschreven Noord-Hollandse monumenten-hypotheek 
van het Restauratiefonds die van toepassing is op stolpen die niet als monument zijn geregistreerd en stolpen op gemeentelijke 
monumentenlijsten. 

De regeling maakt het mogelijk met een laagrentende lening het dak water- en winddicht te maken.
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Hartje winter. sneeuw en ijs, Noord-Holland 
onder een maagdelijk witte deken. Mooi!  
Vandaag schaatst heel Nederland. Op weg 
naar het centrum van lintdorp Jisp is het dan 
ook (ijs)berendruk. De Zwethoeve steekt zijn 
puntdak onverstoorbaar uit boven koek en  
zopie, stempelpost, baanveger, feestverlichting, 
luidspreker, eerste hulppost, dranghek,  
verkeersregelaar en een menigte schaatsers. 
Aangekomen op het rustgevende erf biedt het 
bevroren water van het Zwet uitzicht op een 
schaatsdrukte als tijdens de uitverkoop in de 
Amsterdamse Kalverstraat. Het ziet letterlijk 
zwart van de mensen. Zwart op wit.

Koeien op stro
Een stap naar binnen in de Zwethoeve is een 
stap in een functionerend melkveebedrijf. 
Binnen staan en liggen de zwart-witte koe-
beesten en een enkele roodbonte op een dikke 
laag stro te herkauwen. Ze kijken op noch om, 
het bezoek laat ze koud, het vee heeft duide-
lijk andere dingen aan de voorname kop. Hier 
zijn de lange en korte regel traditioneel en  
bedrijfsmatig in gebruik. Je zou het in de serie 
van deze binnenkijkrubriek bijna vergeten, 
maar hiervoor is de stolp ontwikkeld en door 
de eeuwen heen in heel Noord-Holland  
gebouwd. Vee, voer en boer onder één dak. 
Een imposant gezicht om de dieren in hun  
eigen bouwomgeving te bezichtigen. Zo is het 
dus bedoeld: warme lijven, die glanzend en 
zuchtend op het stro liggen. In de half met 
strobalen gevulde berg staan vier pasgeboren 
kalveren nog wat wankel op de lange poten. 
Boeren is vooruit zien. De geuren zijn het best 
te beschrijven als warm en inheems kruidig.

Hannover
Piet en Carolien Praag zijn samen al 
40 jaar praktiserend veeboer en 
-boerin in de vaarpolder Wormer, Jisp 
en Neck. Een veenweidegebied 
met veel water in een groot 
aantal sloten. Ze melken 20 
koeien in de stolp en nog eens 
50 in een losse loopstal achter 
de boerderij. De ruige mest 
wordt verzameld om deze  
als droge meststof over de  
63 hectare weidegrond te  
verspreiden. Dat is goed voor het 
bodemleven en daarmee voor 
het weidevogelbestand. De familie 
Praag is vanaf het begin voortrekker 
van agrarisch natuurbeheer en is 
breed maatschappelijk actief in  
gemeente-, waterschap- en (nationaal) 
landschapbestuur. Het boerenbedrijf 
zit Praag al eeuwen in het bloed.  
De eerste Piet Praag kwam als landver-
huizer uit de omgeving van Hannover 
en vestigde zich rond 1750 in Jisp 
om er niet meer te vertrekken. Na 
deze Piet kwam een Jan, daarna 
weer een Piet enzovoort. De nieuwe 
opvolger heet echter Chris, zodat de 
traditie van een vaste naamwissel is  
gestopt. Maar het bedrijf op de Zwethoeve 
(zwet betekent overigens grens) wordt wel 
voortgezet. Daar gaat het immers om.  
Het vaarbedrijf is een intensief vak. Het land 
is weliswaar over 14 vaste stukken verdeeld, 
maar elke zomer en herfst moet al het vee per 
praam naar en van het land. Zwaar en specia-

listisch werk, waaraan je als boer en  
boerin verknocht raakt. Het bedrijf begon 
ooit vanuit een houten langhuisstolp.  

In 1928 is de stolp op ongeveer  
dezelfde plek herbouwd. De koeien 
worden geselecteerd op een 

combinatie van melkgift en 
handelbaarheid in ‘het veld’, 
zoals Piet en Carolien hun  
polder bij voorkeur noemen. 
Het verhuur van roeiboten is 

al 40 jaar een aanzienlijke  
nevenactiviteit, waaruit veel  
contacten ontstaan.

Torenkamer
Drie jaar geleden was het dak 
van de Zwethoeve (grondmaat 
14,5 bij 14,5 m) zo slecht dat het 
gerenoveerd moest worden. 
Maar hoe doe je dat? Bovendien 
bestonden er aanvullende 
wooneisen, die via een advies 
van onze bouwkundig adviseur 
Pieter Prett een eerste aanzet 
kregen. Uiteindelijk is het hele 
dak vervangen en geïsoleerd. 

Daarvoor gaf de ambachtelijke 
expertise van Maarten Koning de  

uiteindelijke doorslag. Bovenin kwam er zelfs 
een tweede etage met een ruime logeerkamer 
voor de kleinkinderen. Vanuit de zorgvuldig 
aangebrachte dakramen is er naar drie kanten 
schitterend uitzicht. De kleinkinderen spreken 
liefkozend van hun ‘torenkamer’. Aan de  
buitenkant ligt het pannengedekte dak er 
weer strak bij en is de trots van de familie.  
De berg is voor de helft bij de woonkeuken  
getrokken, waar tijdens ons bezoek een lekkere 
kop koffie werd geserveerd. Piet moet alweer 
aan de slag. “Het is voedertijd”, zegt ie en hij 
meldt zich bij de koeien. In de stal is het even 
later een drukte van belang. ‘Koeien in huis’, 
zoals Carolien het zo treffend zei, is een snel 
verdwijnend beeld. Wellicht nog te tellen op 
de vingers van twee handen. Wie kent hiervan 
nog andere voorbeelden? Dan graag bericht. 
Als u nieuwsgierig bent geworden naar zo’n 
stolpboerderij in vol bedrijf, dan moet u op 
een mooie dag eens gaan roeien vanaf de 
Zwethoeve. Als stolpenvriend heeft u bij Piet 
en Carolien vast een streepje voor  
(www.zwethoeve.nl of t 075-6421635).
WM

B I N N E N k i j k e r
In de Binnenkijker kijken we binnen in de stolp. Nog meer dan de exterieurs van de stolpen zijn deze interieurs zeer verschillend. 
In deze aflevering de stolp waarvoor die gemaakt is. Koeien op stal in de Zwethoeve te Jisp.
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In deze gewaardeerde rubriek grasduinen 
we verder in het rijk gevulde archief van 
de bekende Noord-Holland fotograaf 
Wijndel Jongens, die in 2010 overleed.  
Hij legde het boerenleven vast in vele  
kenmerkende facetten. In het jaar dat de 
Beemster zijn 400-jarig polderjubileum 
viert, sluit de redactie voor 2012 met een 
logisch thema aan: de Beemster.

De Beemster stolphoeve ‘Jacatra’ met dubbel 
vierkant, was tot circa 1970 zichtbaar van het 
type ‘afgeleide Westfriese stolp’. De (lage) 
darsdeuren aan de kant van de weg (is voor-
zijde stolp) en om die reden met de koestal 
achter, haaks op de dars. Een kaart uit 1644 
toont op deze locatie een bouwsel, waaruit  
afgeleid kan worden dat een VOC-koopman 
zijn geld in een Beemster hoeve investeerde. 
‘Jacatra’, is de toentertijd gebruikelijke naam 
voor de huidige hoofdstad van Indonesië:  
Djakarta. Uiteraard in een andere bouwstijl 
dan op de foto. Naar de vorm van die oor-
spronkelijke hoeve is het slechts gissen. Nadat 
Wijndel Jongens zijn dagopleiding fotografie 
in Den Haag had afgesloten vestigde hij zich 
in de zomer van 1965 in deze stolp aan de  
Rijperweg om er zijn eerste studio te beginnen. 
‘s Winters is dit mogelijk een van zijn eerste 
foto’s geweest.De betonnen brug met rechte 
ijzeren leuningen en gesmede sierkrullen  
dateert uit ongeveer 1920. Op het erf staan 

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

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

De Veenhoop

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
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	 Naam:

 Adres:

 Postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (alle	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	en	in	een	gefrankeerde	envelop	opsturen	naar:

Secretariaat	Boerderijenstichting	Noord-Holland,	Schapenlaan	20,	1862PW	Bergen.

Per	e-mail:	stolpen@xs4all.nl

▲

▲

FO
tO

: W
IJN

D
El

 JO
N

G
EN

s

Boer&jongens

twee sculpturen van David van de Kop (1937-
1994) zwart afgetekend in de witte sneeuw. 
De voorgevel van gemetselde baksteen is van 
een rustieke eenvoud met een rechte dakgoot, 
darsdeuren met de naam van de stolp erboven, 
lichte smetrand, vier t-ramen en centraal een 
voordeur met gietijzeren rooster. Een perfecte 
vroeg- 19de eeuwse bouwstijl. Zes nog jonge 
lindebomen beschutten stolp en (kaal) voorerf. 

Brongasketel
In het houten frame aan de linkerkant van  
‘Jacatra’ hangt een brongasketel, die ook als 
barometer betrouwbaar was. Bij verminderde 
aanvoer van het bron-, methaan- of moerasgas 

kwam er bèst weer of vorst. Met een lagedruk-
gebied op komst, steeg juist de gasproductie, 
en kwam er vaak regen of sneeuw. Dan werd 
het CH4 gas een hete bron voor bijvoorbeeld 
gebakken eieren. Vanwege vermeende  
watervervuiling bedroeg de milieuheffing  
van het schap destijds tien gulden per jaar  
en diende het gas ook als inkomstenbron.  
Nadat Wijndel een ander domicilie had  
gekozen werd de stolp geheel verbouwd,  
voor hem als fotograaf met veel gevoel voor 
esthetiek en als verklaard stolpenkenner een 
doorn in het oog. Komende zomer is er in het 
teken van Beemster feesten een foto-tentoon-
stelling met het thema jazz.

stolpentochtgedicht
De stolp
In een land beschermd door dijken
staan vier machtige palen van eiken
Het draagt met behulp van het gebint
Een groot dak dat beschermt tegen regen en wind
Verenigd met muren, ramen en deuren
Afgewerkt in authentieke kleuren
De stolpen gemaakt met onze eigen handen
Noemen we trots de piramides van de lage landen.

lourens schuijtemaker was met zijn opa mee 
naar onze najaarsexcursie op 5 november j.l. 
Het inspireerde hem tot het maken van  
bovenstaand gedicht. 
lourens (17) woont in de stolp ‘Mijn Genoegen’ 
in Grosthuizen. Hij is geïnteresseerd in  
geschiedenis en de stolpen 'geven daar een 
beeld van doordat ze gevormd en veranderd 
zijn door te tijd'.



Dr. Nuyensstraat 20  •  1617 KC Westwoud  •  www.awfbouw.nl
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Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, fax: 0229 - 581108
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Alkmaar heeft de laatste jaren een gevoelig 
verlies aan boerderijen geleden. Zo verdwe-
nen er drie aan de oostelijke ringweg, ging er 
in die omgeving een in brand, is de herbouw 
van een grote stolp in Koedijk getorpedeerd 
en gaat de sloop van stolpen aan de Boekeler-
meerweg onverminderd door. Als icoon in het 
land tussen die ringweg en de met het  
‘Kippenbruggetje’ verbonden Oudorp staat 
een stolp (te dateren rond 1800) met staartstuk 
en een in 1924 aangebouwd voorhuis. Deze op 
een terp gelegen boerderij (‘Boomlust’) aan 
de rand van de schermer en grenzend aan de 
Westfriese Omringdijk, is mede vanwege het 
ensemble met het typisch schermer erf van 
grote waarde. 

Monumentwaardig
Om onverklaarbare redenen is de stolp niet 
op de (gemeentelijke) monumentenlijst  
terechtgekomen, De eigenaar is alleen bereid 
als kostendekking voor een omvangrijke res-
tauratie de nieuwbouw van twee bijgebouwen 
met woonbestemming wordt toegestaan 
(waarbij sloop van een bestaand bijgebouw). 
De Historische Vereniging Alkmaar heeft met 
onze Boerderijenstichting de gemeente  
gewezen op het cultuurhistorisch belang voor 
behoud. Overleg met de gemeente is gevolgd 
met positieve verwachtingen. Echter is de  
provincie van mening dat medewerking aan dit 
plan niet mogelijk is vanwege de provinciale 
structuurvisie. Een patstelling die het einde 
van de boerderij kan betekenen. Er is recentelijk 
een sloopvergunning aangevraagd. Alsnog 
plaatsing op de monumentenlijst zou de red-
ding kunnen betekenen. In een laatste poging 
daartoe is het college van Burgemeester en 
Wethouders van Alkmaar opnieuw benaderd. 

stolp	in	Bergen
Op oude kaarten van Bergen zie je stolpen 
rond de Ruïnekerk. En nog verwijst een tiental 
stolpen in en rond het hart van dit oude dorp 
naar het agrarisch verleden. De laatste boer 
vertrok er in de jaren 60 van de vorige eeuw; 
de koeien op de lange regel zijn vervangen 
door de bezoekers van dancing Cha Cha. Zoals 
deze stolp kregen de nog resterende boerde-
rijen een andere bestemming: een filiaal van 
Marskramer, een Orientaals restaurant, een 
garagebedrijf, een antiekzaak, een tandarts-
praktijk en nog een enkele stolpen voor bewo-
ning. De stolp in de Ruïnelaan (’t Boerenhuys’) 
was in slechte staat en is recentelijk met een 
nieuwe vierkantscontstructie herrezen. ▲

▲

In hartje Bergen is deze stolp grondig gerenoveerd en een verrijking voor aanzien en winkelbestand. 

Alkmaar heeft stolpen op de gemeentelijke lijst toegevoegd. Maar de laatste jaren is het stolpenbestand uitgedund 
door sloop voor wegen en bedrijventerrein. ‘Boomlust’ bij Oudorp staat op de nominatie te worden gesloopt. 
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Het bestuur van de Boerderijenstichting Noord-
Holland ‘Vrienden van de stolp’:

Evert Vermeer (voorzitter)
larixplantsoen 15, 1702 XG Heerhugowaard

Mart Groentjes (secretaris)
schapenlaan 20, 1862 PW Bergen

Evert Barendrecht (penningmeester)
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Willem Messchaert (perscontacten, vierkant-
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Maarten Koning, De Goorn
Wim schermerhorn, Grootschermer
Henk de Visser, Oudorp
Anneke Zandt, twisk

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  
€ 90,- (all-in) in rekening gebracht.

Verzoeken om advies te richten aan de secretaris  
van de adviseringscommissie:  
ing. Pieter J. Prett, Kanaaldijk 142, 1831 BA Koedijk. 
Telefonisch dagelijks bereikbaar van  
10 - 16 uur: 072 - 562 47 05.
Voor boerenerven: secretariaat.

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.

Ophef over het plan van Heerhugowaard voor 
verhuizing van haar oude archief naar  
Overijssel. Als dat eerder was gebeurd, had 
Henk Komen nooit drie boeken over stolpen 
kunnen schrijven.

Een stolp in Heiloo wijkt voor een particuliere 
woonzorgvoorziening voor dertig senioren. De 
boerderij bood onderdak aan een GGZ-afdeling. 
Er woonden 24 psychiatrisch patiënten.

Een nieuwe wandelroute! Met een feestelijk 
tintje én langs veel stolpen. De beschrijving 
van het Rondje Obdam van 17,5 km is veel-
belovend. Met halverwege een tussenstop  
in de 400-jarige polder Wogmeer. In het  
plaatselijke café, in een stolp.

Historisch Zeevang is gestopt. Een route langs 
stolpen behoort tot de nalatenschap van deze 
stichting. Reden van de opheffing is een  
gebrek aan vrijwilligers voor dit overkoepelend 
orgaan van vier verenigingen.

In de serie ‘Ontdek je plekje’ een opvallende 
rol van een stolp. Het plekje is Bliekenbos, een 
gehucht bij Dirkshorn. Een 86-jarige lezer was 
verrast zijn geboortehuis terug te zien.

Water, altijd water boven in het vierkant van 
een stolp in Kwadijk. Daar, op zijn favoriete 
plek, legt Vaarzon Morel het omringende 
landschap vast op doek. ‘’sloten versterken  
de weidsheid.’’

In politiek Beemster gaan stemmen op om 
stolpen als gemeentelijk monument te  
beschermen. Aanleiding is het plan om oude 
boerderij te vervangen door een nieuwe  
notariswoning. 

Vijf jaar werk aan de buitenzijde aan diggelen. 
Een renoverende stolpbewoner uit Dirkshorn 
is ernstig gedupeerd. Een automobilist  
knalde tegen de voorgevel op. En verdween.  
"Asociaal."

Dierenkliniek Enkhuizen breidt uit met een 
paardenbak. Om klinische keuringen ook  
binnen te kunnen uitvoeren. De bouwstijl 
volgt die van de dubbele stolp waarin de  
praktijk is gehuisvest.

Met eigen handen in vijf jaar volledig  
opgebouwd na een verwoestende brand.  
Een stolp in Starnmeer is nu een werkplek 
voor velen. Vooral kunstenaars vinden in en 
rond deze ‘Buitenplaats’ veel inspiratie.

Texel stemt in met een plan voor sloop van 
een vervallen boerderij en nieuwbouw op  
dezelfde plek van een stolp. Met volledige 
woonbestemming.

Een variant op een kenmerkende stolp.  
Zo noemt de architect zijn ontwerp voor de 
nieuwe kaasfabriek van Cono in het jarige  
werelderfgoed Beemster. Het wordt een groot 
glazen gebouw.

▲

▲ ▲

In deze rubriek komen curieuze stolpen aan 
bod. Een blik in onze Beeldbank (www.boerde-
rijenstichting.nl) levert van z’n 5.500 stolpen 
info en beeld op. In de feestvierende Beemster 
(400 jaar) zagen wij de poort van Volgerwijck, 
17e eeuwse buitenplaats met stolp. 
Niet gehavend door thuiskomende feestvier-
ders maar naar verluidt aangepast vanwege 
een te smalle doorgang voor het machinepark 
van het agrarisch bedrijf: zo paste het nèt. 

Bestuur
Ons bestuur heeft met ingang van dit jaar  
enkele wijzigingen ondergaan. Piet Verhoeven 
en Albert Bolt maken er geen deel meer van uit 
en worden op de komende bijeenkomst op  
18 mei officieel uitgeluid. Inmiddels is het  
bestuur versterkt met Henk de Visser uit 
Oudorp en Wilma Eelman uit Den Burg.

stolpencuriosa
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