
In dit lentenummer aandacht voor historie  
en toekomst van de stolp. Er staan nog zo’n 
6.000 stolpen. Dat lijkt heel veel maar het  
bestand strekt zich uit over een groot gebied: 
van op Texel tot in de Haarlemmermeer.  
De stolp staat voortdurend onder druk en in 
een snelgroeiende plaats als Heerhugowaard 
bijvoorbeeld verdween zelfs in 15 jaar al 20% 
van het stolpenbestand. Naast brand ook door 
aanleg van nieuwe wijken en wegen of sloop 
voor nieuw gebouwde landhuizen. De belang-
stelling voor stolpen is gelukkig de laatste  
decennia wel waarneembaar toegenomen.  
Ze worden vaak bruikbaar herbestemd met 
respect voor de authentieke gedaante en  
gekoesterd met zorgvuldige restauraties.  
Ook de ruime aandacht voor onze Boerderijen 
Beeldbank, lezingen, cursussen en excursies 
geven aan dat de stolp voor vele Noord- 
Hollanders een onmisbaar element in het 
landschap betekent. 

De punt van de polder
Dit jaar is er aandacht voor het boerderijdak 
met het pilotproject Alle hens aan dak. Het 
boerderijdak is het meest kenmerkende deel 
van de stolp voor het landschap. Verdergaand 
verval begint vaak met het ontbreken van 
goede dakbedekking. Met het project, dat  
over 5 jaar loopt, wordt een aantal stolpen 
water- en winddicht gemaakt.

Kooghuis
Een uitzonderlijke stolp: het Kooghuis in  
Uitgeest. Een langhuisstolp met dubbel  
vierkant en trapgevel, daterend van omstreeks 
1650, geflankeerd door nog een stolp, uit 1884.
Het Kooghuis is rijksmonument maar verkeert 
in slechte bouwkundige toestand. Voor het 
agrarisch bedrijf van de bewoners een kwel-
lende kostenpost. De vele inspanningen tot  
behoud hebben nu tot een meer dan  
welkome  subsidiestroom van Rijk en  
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Vrienden van de stolp
Alle	hens	aan	dak

provincie geleid en de restauratie kan als  
de laatste eindjes aan elkaar geknoopt zijn, 
binnenkort een aanvang nemen. 

Vriend van de stolp
Om zo veel mogelijk stolpbewoners in staat  
te stellen te profiteren van onze informatie-
voorziening en advisering wordt de komende 
maanden een ledenwerfactie uitgevoerd om 
het aantal Vrienden van de stolp, nu ruim 
1.500, verder te vergroten. 
Aanbreng van nieuwe leden door onze  
trouwe categorie Vrienden stellen wij uiter-
aard ook zeer op prijs; met als attentie de 
fraaie set kaarten Boerenhekken voor elke 
nieuwe Vriend(in).  

Mijlpaal
We vieren voorts ook een mijlpaal:  
dit is  de zestigste Nieuwsbrief sinds  
nr. 1 van december 1988. ▲

Eenigenburg, kerk en stolpen aan de Westfriese Omringdijk. Komende zomer aandacht voor stolpen aan en bij de dijk.
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Veeboerderij Kooghuis: koeien op de dorsdeuren.
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Vijftien jaar later kom ik opnieuw in  
aanraking met Domus Cum Turri.  
Een collega-verslaggever vraagt mij om  
achtergrondinformatie. De boerenplaats is 
weer in het nieuws. Getroffen door brand.  
Een nieuw hoofdstuk kan worden toegevoegd 
aan het artikel uit 1995.

Het woonhuis brandt in de nacht van 17 op 18 
februari geheel uit. De stolp loopt geen last. 
Bij daglicht wordt het zwartgeblakerde  
interieur zichtbaar. Delen van de houten  
constructie van het huis laten zich zien door 
de gaten die in het dak zijn gebrand. Een 
triest aanblik. Het vriest volop als de brand-
weer het vuur bestrijdt. Het bluswater maakt 

het wegdek van de Noordervaart spiegelglad. 
Het verkeer wordt omgeleid via de ‘stille kant’ 
van de Noordervaart.

Herbouw
Drie weken later spreek ik de bewoners, jan en 
Marianne Hoogschagen-Tijssen. Hij is 84, zij 77. 
Tijdelijk wonen ze in het Zorghotel Alkmaar. 
’Woensdag gaan we naar een huurwoning in 
stompetoren. Daarna hopen we terug te keren 
op onze oude plek. Maar dat zal minstens een 
jaar duren.’ Domus Cum Turri wordt namelijk 
herbouwd. In dezelfde stijl. 
‘We waren goed verzekerd.’
De brand is ontstaan, vertelt Marianne, door 
kortsluiting van haar elektrische deken.  

‘Ik schrok om kwart over twee wakker. Het 
stonk naar rook in de slaapkamer.’ Het lukte 
haar niet om de rokende deken vanaf het  
balkon naar beneden te gooien. ‘Mijn zoon 
Henk was thuis. Hij was nog op, keek naar de 
Olympische spelen. ‘Dit gaat niet goed’, riep 
hij.’ Echtgenoot jan Hoogschagen was niet 
thuis. ‘Mijn man lag in het ziekenhuis.  
Hij had een hartoperatie ondergaan en zou  
de volgende dag thuis komen.’

Naam terug
Na de herbouw keert de naam Domus Cum 
Turri terug op de voorgevel, belooft Marianne 
Hoogschagen. ‘De naam is verdwenen door 
een schilderbeurt. Maar hij hoort bij het huis.’ 
De aanduiding stond boven de openslaande 
deuren. Het tweelingbroertje van het huis 
met de toren staat in Twisk, als even sierlijk 
onderdeel van restaurant ’t Twiskerslot  
(voorheen met de concertzaal van Wibi  
soerjadi in de stolp).

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van de 
schermer Domus Cum Turri dook ik mijn 
‘Nooit gedacht’ uit 1995 op. Het artikel, onder 
de kop ‘De bewogen historie van Domus Cum 
Turri’, geeft veel informatie over de boerderij 
en zijn bewoners. Van een van hen volgde ik 
zelfs het spoor tot voorbij Nijmegen. Hier 
volgt letterlijk de tekst van toen. 

Het is potjeslatijn. De letterlijke vertaling is 
‘Het getorende huis’. Domus Cum Turri.  
Te lezen als: Het huis met de toren. Domus 
Cum Turri staat aan de Noordervaart in de 
schermer en wordt sinds 1959 bewoond door 
het echtpaar jan Hoogschagen en Marianne 
Tijssen. Het fraaie voorhuis en stolp zijn een 
halve eeuw daarvoor gebouwd. Cornelis  
Kramer (1860-1921), veehouder te Oudorp, 
heeft de boerenplaats in 1908 laten zetten 
voor zijn zoon pieter. Die heeft er echter  
maar kort gezeten.

Westerkerkweg 26
1606 BD Venhuizen

Tel: 0228-541758
Fax: 0228-543258

info@sjerpsbv.nl
www.sjerpsbv.nl SjerpS, een goede keuze voor kwaliteit!
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Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

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

ARNOLD’s
BOUWMATERIALEN

in- en verkoop 
oude bouwmaterialen

met name:

oude handvorm metselstenen
(Waal-, Vecht- en Rijnformaat), 

plavuizen, tegels, 
oude straatklinkers, etc.

Corr.adres: Grote Sloot 359, 1751 LD Schagerbrug
Tel/fax: 0224 - 21 72 11  Mobiel: 06 - 53 85 88 66

Opslag: Nijverheidsweg 14 Schagerbrug
www.arnoldsbouwmaterialen.nl
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3
domus	cum	turri
na 15 jaar weer in het nieuws

In 1995 schreef Ed Dekker zijn serie ‘Nooit gedacht’ in de Alkmaarse editie van het  
Noordhollands Dagblad, met als onderwerp de historie van boerderijen met een 
naam, over Domus Cum Turri. Een rijk versierd voorhuis met een stolp er schuin  
achter in Stompetoren aan de Noordervaart. Een opvallende boerenwoning met  
een even opvallende naam. Ed Dekker vertelt erover.

Brand in bijzondere kasteelstolp in Stompetoren. Identieke kasteelstolp in Twisk (‘Twiskerslot’).
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Verdronkenoord 47-49 ■ 1811 BB Alkmaar 
T 072 520 09 63 ■ M 06 222 232 53

ajvbouw@chello.nl

sterk in o.a.

traditionele kapconstructies

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

Er warmpjes bijzitten? Dat kan. Maarten ontwerpt mooie, energiebewuste bouwprojecten! 

Noorderweg, Wormer
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Architect Kalverboer
Het huis met de toren. Een rijk versierd voor-
huis met een degelijke stolp er schuin achter. 
Cornelis Kramer liet het bouwen door de  
gebroeders A. en K. de Groot uit De Woude, 
naar een ontwerp van architect Evert  
Kalverboer uit Alkmaar.

Kalverboer (1867-1946) was de man die in 1914 
in zijn woonplaats de Tesselschadestraat en 
de Roemer Visscherstraat ontwierp en  
bouwde. Misschien was hij het die de familie 
Kramer op het idee bracht om de nieuwe 
boerderij de aanduiding te geven, naar het  
uiterlijk van het riante voorhuis. Bij de bouw 
van Domus Cum Turri werd een oude stolp  
op dezelfde plek gesloopt. Cornelis Kramer,  
gehuwd met Aaltje de jong, had deze boerderij 
geërfd van zijn schoonvader Gerrit de jong 
(1827-1904). Gerrit de jong, landman in de 
schermeer, had in 1877 deze stolp gedeeltelijk 
verbouwd. De naam van de boerderij luidde 
toen: ‘Doe wel en zie niet om’. Cornelis Kramer 
liet zoon pieter, de oudste van drie kinderen, 
op een geheel nieuwe boerenplaats beginnen. 
Na zijn huwelijk in 1908 met Guurtje jonker 
uit schagen vestigde pieter zich op Domus 
Cum Turri.

Naar Nijmegen
Na iets meer dan tien jaar vertrok pieter  
Kramer (1885-1953) met vrouw en twee  
kinderen (Alida Catharina en Catharina Greta) 
naar Nijmegen. Dat was in 1919. Het was pie-
ter in de schermer niet voor de wind gegaan, 
hoewel hij zich bij zijn intrede in Nijmegen 
uitgaf voor directeur van de landbouwmaat-
schappij Holland. In 1925 gescheiden verhuisde 
hij in 1930 van Nijmegen naar Alkmaar. In die 
tussentijd was hij al een aantal malen  

verhuisd: naar het Duitse Goch, Amsterdam, 
Rheden en terug naar Nijmegen.
Als houthandelaar vestigde hij zich aan de 
Huigbrouwerstraat in de Kaasstad. Tot 1933 
woonde hij op verschillende adressen in de 
stad. Als caféhouder vertrok hij in dat jaar 
naar Den Helder. Daar verdiende hij zijn  
brood als grossier, fabrikant en koopman.  
pieter Kramer stierf in de Marinestad op 
68-jarige leeftijd.

Joodse koopman
Hoe verging het Domus Cum Turri na het  
vertrek van pieter Kramer in 1919? De boerderij 
was eigendom gebleven van zijn vader  
Cornelis. Na diens overlijden verkocht weduwe 
Aaltje Kramer-de jong (1864-1944) de boeren-
plaats in 1923 aan Maurice Isaac Goldschmidt. 
Deze Amsterdamse koopman van joodse  
afkomst, in 1944 omgekomen in het  
concentratiekamp Bergen-Belsen, verkocht 
zijn schermer bezit in 1942 aan de pachter, 
Adrianus jansen. Deze landbouwer was in de 
oorlog tevens plaatselijk bureauhouder van 

de voedselvoorziening. Weinig boeren die 
toen bij hem over de vloer kwamen voor het 
regelen van allerlei voedselzaken zullen  
hebben vermoed dat Domus Cum Turri een 
veilige schuilplek bood aan gestrande  
Engelse en Amerikaanse vliegers.

Vooral uit curiositeit heeft jan Hoogschagen 
de listig gecamoufleerde schuilplaats tussen 
trapgangen en dakbedekking ongerept  
gelaten. Rentenierend veehouder Hoog- 
schagen, al 24 jaar kaasdrager in Alkmaar en 
bij het groene veem bekend als de  
‘Eigenheimer’, werd in 1984 eigenaar van de 
boerenplaats. Die was eerder in bezit bij onder 
meer de stichting Beambtenfonds der Mijnen 
laura en Vereniging te Eygelshoven.

‘Het getorende huis’. Domus Cum Turri.  
Een boerenplaats met een bewogen historie.
Een historie die vijftien jaar later een  
onverwachte wending kreeg.

Tekst: Ed Dekker

Uitgeest. Plan voor ophaalbrug bij stolp De Valbrug en molen De Dog. In de volgende Nieuwsbrief meer over dit plan.
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Schouwdecoratie in polderse Jugendstil.
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Een waterig zonnetje prikt door de grijze 
voorjaarswolken, die over de toppen van de 
binnenduinrand Catrijp binnen waaien.  
’t Witte paard staat hoog en droog langs de 
Heereweg ter plaatse. De rode tinten van  
de stolpboerderij stralen je tegemoet als  
vlammende herfsttinten.

’t Witte paard 
Het brede erf van deze stoere stolp voert nog 
verder omhoog en dat levert -als je jezelf om-
draait- een voor (Noord)-Hollandse begrippen 
duizelingwekkend uitzicht op. Over de meters 
lager gelegen kustpolder tot ver voorbij het 
Noordhollands kanaal. De Westfriese Omring-
dijk en Warmenhuizen liggen in het verschiet. 
Dik 6 meter boven NAp geeft hier de indruk 
op een alpentop te staan. Het nauwelijks  
beplante erf wordt begrensd door twee rijen 
machtige leilinden, die zo oud en volgroeid 
zijn, dat ze als enorme kalkoenpoten omhoog-
steken als waren het voorwereldlijke wachters 
van de stolp en hun vriendelijke bewoners.
Eenmaal binnen in de met smaak ingerichte 
woonkamer verklaart de familie Kouw (onder 
enthousiast geblaf van hond Banjer) dat de 
monumentale zwarte linden zeker 200 jaar 
oud zijn. Bij de statige zwartmarmeren 
schoorsteenmantel met strakke grijze sier-
strippen vertellen de bewoners Riet en Kees 
en dochter Annelies opgewekt over de groot-
scheepse vernieuwbouw van ’t Witte paard, 
een project dat ongeveer in 2000 begon. In 
het kort gezegd, is de boerderij een erfenis van 
Oom Henk en dateert de bouwgeschiedenis 
van de boerderij zeker tot 1720. De verklaring 

van de naam van de stolp lijkt een legende. 
Ooit werd van de hier woonachtige boer een 
wit paard gestolen, maar hij kon geen bewijs 
leveren van de lokale daders. Om hete kolen 
op de schuldige hoofden te laden, schilderde 
hij als publieke vermaning een groot wit 
paard op de (naar de wegzijde gekeerde)  
dorsdeuren. Een vroeg voorbeeld van een  
uiting van publieke verontwaardiging met de 
(rode) dorsdeuren als billboard in de hoofdrol. 
De afbeelding van een steigerende witte 
hengst is tot op de dag van vandaag een zeer 
in het oog springend detail.

Tante
De vernieuwbouw en het meervoudig woon-
gebruik is bijzonder geslaagd en dat merk je 
aan het enthousiasme van de familie en aan 
hun deskundige inzet tijdens de jarenlange 
plannenmakerij en uitvoering. Gelukkig, zo 
zeggen ze zelf, hadden ze in Bert van langen 
een prima architect en een vakbekwame aan-
nemer: ’piet van der Burg uit schermerhorn, 
zijn naam mag gerust voluit genoemd  
worden’, beklemtoont vader Kees. Hij gaat met 
grote stappen door de verbouwing. Hoe de 
fundering is opgelost, toen eenmaal bleek dat 
het houten vierkant -helaas- niet meer herge-
bruikt kon worden. Dat werd ‘op staal’ (zonder 
c.q. zeer lichte) fundering, ook toen bleek dat 
onder zes meter duinzand eerst een acht meter 
dikke laag jonge zeeklei verborgen zat voor 
men weer op zand stuitte. Een erfenis uit het 
roerige kustverleden. De zorg voor de detaille-
ring valt op. Alles is bijna perfect uitgedacht 
en dito uitgevoerd. Nog steeds is de familie 

Kouw doende sfeeronderdelen terug te  
brengen in de stolp. Daarvan getuigen de 
schoorsteenmantel, het gezandstraalde glas 
in de schuifdeuren, de koets (bedstee) op de 
voormalige lange regel, de geborduurde  
stoelzittingen, het gietijzeren rooster in de 
voordeur. ’Deze kantgekloste valletjes voor de 
T-ramen zijn nog van tante Kee geweest’, 
komt Riet tussenbeiden, ‘mijn tante was  
nogal bewaarderig ingesteld en haar collecties 
zijn voor ons een dankbare inspiratie om onder-
delen daarvan te tonen’. De oude koestal is 
een sprekend voorbeeld. De uitstalling boeren- 
gebruiksgoed is niet alleen perfect, maar van 
elk onderdeel is het gebruik bekend. Een klein 
museum, dat desgevraagd op aanvraag is te 
bezichtigen. Maar er is meer, veel meer.  
De zogenaamde blikkenkamer is er een van. 
Wat dat betekent moet u zelf maar gaan zien. 
Een ding is zeker, tante speelt de hoofdrol.

Het fort
In de uiterste hoek van de koestal is een stook-
gelegenheid om vroeger voer voor het vee  
(de varkens) te kunnen koken. Daarachter  
bevindt zich de buitenplee, die loosde op de 
gierkelder. Het fort heet deze bijzondere hoek 
van de stolp. Annelies is ’vierkantdeler’ van  
’t Witte paard; deze eerste vorm van dubbele 
woon-bestemming diende als voorbeeld- 
functie in het beleid van de nieuwe gemeente 
Bergen. Onder het dak van de stolp heeft ze 
haar eigen atelier en het appartement (als je 
dat al zo mag noemen) heeft dezelfde intieme 
sfeer en verzorgde afwerking als het andere 
deel van de stolp. ’t Witte paard is een geslaagd 
voorbeeld van hergebruik met bewoners die 
traditie en moderne toepassing op een ple- 
zierige en deskundige manier weten te mixen. 
Banjer blaft daarop weer enthousiast mee. 
Meer info via www.t-witte-paard-te-schoorl.nl.
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In deze rubriek kijken wij binnen in de stolp. Nog meer dan bij de exterieurs van de 
boerderij zijn de interieurs zeer verschillend. In deze serie tonen we aanpassingen 
die recht doen aan het historisch karakter van de stolp.

▲



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.

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

expert in trompe l’oeil kunst

wandschilderingen
fresco, olie-, mineraalverf etc.

kleuradvies

Texel,  06 - 52 44 78 17
www.daanvanloenhout.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

Het oog van de storm
Bedrijfsbeëindiging, milieunormen, stads-  
en dorpsuitbreidingen, bedrijventerrein en  
infrastructurele ingrepen: factoren waardoor 
het aantal stolpen in 50-60 jaar sterk  
gereduceerd is. Gelukkig is het besef ontstaan 
dat het piramidelandschap met de gestage 
verdwijning van de stolp als zijn belangrijkste 
ikoon verloren dreigt te gaan. Met de  
huidige monumentenaanwijzing en het  
bestaande beleid is de neergang nauwelijks  
te voorkomen. De oplossing is nog niet in zicht 
maar er gloort wel enig licht aan die hier al 
genoemde horizon. De rijksoverheid werkt 
aan een nieuw beleid waarin gemeenten bij 
het maken van nieuwe bestemmingsplannen 
 rekening moeten houden met de in het  
plangebied aanwezige cultuurhistorische  
belangen. 

Stolpen op de kaart
Als een eerste stap in de goede richting heeft 
de provincie Noord-Holland in dat kader alle 
stolpen die in de Boerderijen Beeldbank zijn 
opgenomen verwerkt in de kaarten behorend 
bij de provinciale structuurvisie als instrument 
bij genoemde gemeentelijke plannen. Alle 
goede bedoelingen ten spijt wordt het wel 
een kwestie van lange adem. Bij de commis-
siebehandeling in de Tweede Kamer van de 
beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 
werd in dat verband gesproken over een  
periode van 10 jaar. je kunt je afvragen wat er 
in die komende tijd aan stolpen verloren zal 

gaan als je tevens weet dat in een represen-
tatieve stolpengemeente als Heerhugowaard 
(met in 2001 rond 200 stolpen) in een  
tijdsbestek van 15 jaar al weer 20% van het 
stolpenbestand is verdwenen. 

Water- en winddicht
Naar gevreesd mag worden zal de nieuwe 
ruimtelijke behoudsmaatregelen voor honder-
den stolpen te laat komen. Om deze groep de 
komende jaren zo veel mogelijk veilig door te 
kunnen loodsen is een reddingsplan nodig. 
Uitgaande van de wetenschap dat verwaar- 
lozing een van de grootste bedreigingen 
vormt zal er daarom vooral aandacht moeten 
zijn voor het water- en winddicht houden van 
de stolpen. Elke investering hierin verdient 
zich op termijn in de discussie over het behoud 
en/of in financiële zin terug. In gesprekken 
met onze zusterorganisatie in Friesland en  
de Monumentenwacht Noord-Holland is  
duidelijk geworden dat het dak en de goten 
prioriteit moeten krijgen. In Friesland is met 
het project Pas op de Pleats de afgelopen jaren 
in die sfeer positieve ervaring opgedaan met 
een door de provincie gefinancierde  
subsidieregeling voor het boerderijdak.

Onderhoud is behoud
Op de vraag hoe de eigenaren van deze  
bedreigde categorie stolpen kunnen worden 
gestimuleerd bij het plegen van onderhoud is 
geen eenduidig antwoord te geven. los van 
een kleine groep die nergens toe is te  

bewegen is de meerderheid positief maar ook 
soms slecht geïnformeerd en/of zonder  
voldoende financiële middelen. Financiële  
regelingen voor het behoud van de stolp  
bestaan eigenlijk uitsluitend voor de door het 
Rijk, provincie of gemeente aangewezen  
monumenten; nog geen 10% van het totale 
stolpenbestand. Een noodplan is essentieel 
voor juist de overige groep van bijna 5.000 
stolpen. Als de Noord-Hollandse bevolking het 
piramidelandschap -zeer terecht- ziet als een 
algemeen belang voor de identiteit van het 
gebied dient dat niet alleen bij woorden te 
blijven. Het behoud van het landschap is dan 
niet langer alleen een verantwoordelijkheid 
van de individuele eigenaren.

Project Alle hens aan dak!
In samenwerking met de provincie Noord-
Holland -die de komende jaren jaarlijks een 
ton beschikbaar stelt voor het project - zullen 
Boerderijenstichting en Monumentenwacht 
een eerste selectie van reële probleem- 
gevallen zonder monumentenstatus aan- 
dragen om voor een financiële ondersteuning 
in aanmerking te komen. Dit betekent geen 
bijdrage aan herstel binnen een totaal- 
restauratie maar is beperkt tot ‘eerste hulp’ 
bij het water- en winddicht houden van  
stolpen in de gevarenzone. De bijdrage is op 
basis van een laagdrempelige lening. 

Mail voor meer informatie naar:  
stolpen@xs4all.nl 
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Alle	hens	aan	dak!

▲

Noord-Holland is een landschap van piramiden. De horizon is er getekend door de driehoekige bakens van de agrarische  
bebouwing. Anders dan in andere gebieden is het dak van de stolp hier het meest kenmerkende deel van deze boerderij.  
Een matige of slechte staat van het dak leidt in veel gevallen tot algeheel verval en uiteindelijk sloop. Het project Alle hens aan 
dak vormt een begin om de komende tijd een aantal stolpen uit de gevarenzone te krijgen.
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Alle hens aan dak: Heerhugowaard. Alle hens aan dak: Akersloot. Alle hens aan dak: Valkkoog.
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Als kind luisterde Wilma al gefascineerd naar 
de verhalen van haar moeder over haar kinder-
jaren op een stolpboerderij. Vanaf het moment 
dat ze op ‘Rozenburg’ woonde, kwamen  
voormalige bewoners herinneringen ophalen 
aan hun jeugd of vroegere logeerpartijen op 
die boerderij. En toen bij de boerderijeninven-
tarisatie 2002 bleek dat Texel de gemeente is 
met de meeste stolpen (boerderijen, schuren 
en schapenboeten) op haar grondgebied was 
dat de aanleiding om de informatie die al in 
huis was te bundelen, aan te vullen met  
informatie van oudere boeren en ambachts-
lieden en archiefonderzoek te doen. 

Dat leverde nieuwe inzichten en beeld- 
materiaal op vanaf de tweede helft van de  
16e eeuw, toen de eerste stolpboerderijen op 
het eiland geïntroduceerd werden. 

Vermogende landeigenaren 
Bij onroerend goedtaxaties rond 1560 werden 
vermogende lieden uit Haarlem, Medemblik, 
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem als eigenaar 
genoemd van toen onwaarschijnlijk dure 
boerderijen, die getaxeerd werden op een 
veelvoud van de waarde van de overige  
boerderijen op Texel. Op een landmeterskaart 
uit 1594 zijn deze boerderijen te zien, samen 
met de toen nog gangbare middeleeuwse 
langhuizen.

Materialen van elders,  
behalve strandhout
Bouwmaterialen waren schaars op Texel.  
Alleen leem, zand, riet en plaggen waren in 
overvloed aanwezig. En niet te vergeten 
strandhout. De Texelse kust was eeuwen lang 
berucht als scheepskerkhof. Wat niet geborgen (en later verkocht) werd door de strandvonder, 

werd wel door jutters gered en in hun  
huishouding of bedrijf gebruikt. Veel Texelse 
boerderijen getuigen daar nog steeds van.  
Tot in de 20e eeuw werd veel strandhout  
verwerkt in boerderijen, in andere gebouwen 
en afrasteringen. 

De stenen die in de muren van de Texelse 
boerderijen verwerkt werden, kwamen tot 
halverwege de 19e eeuw uit Harlingen, even-
als tot circa 1900 de wandtegels en plavuizen. 
Vermogende boeren lieten op bestelling tegel-
tableaus schilderen bij de Harlinger  
gleibakkerijen. De vervanging van schouwen 
door smuigers met een groter oppervlak en 
een beter warmteafgifte, vergrootte in de 
tweede helft van de 18e eeuw de vraag naar 
Harlinger wandtegels. Ook de mode om  
complete wanden te voorzien van wandtegels 
speelde toen een rol. Op een 17e eeuwse  
tekening is te zien is dat houten gevels geteerd 
werden, net als in andere delen van Holland 
gebruikelijk was. Een Texelse timmerman  
beschrijft in zijn rekeningboek dat hij eind  
17e eeuw nog een houten voorschot teerde.  
De schilder/glazenmaker kwam daar blijkbaar 
niet aan te pas. Deze teer werd ook in de  
19e eeuwse Texelse polders toegepast op de 
Zeeuwse boerenschuren. In de 18e eeuw  
verschenen de eerste berichten over lijnolie-
verven met conserverende pigmenten op 

450	jaar	boerderijbouw	op	texel
In dit voorjaar verschijnt het boek ‘Boerenbouwkunst op Texel, 450 jaar boerderij-
bouw in relatie tot agrarische geschiedenis en wooncultuur’, samengesteld door 
Wilma Eelman. Wil je iets weten over boerderijen en hun bewoners op Texel:  
Wilma weet het. Voor onze Beeldbank voerde ze de inventarisatie van alle Texelse 
stolpen uit, inclusief de ‘skapeboeten’. Enkele grepen uit het boek.

▲

Zuidhaffel, onmiskenbaar Texel.

‘Cees Backers huijs’. De eerste bebouwing van Oude-
schild bestond uit een stolpboerderij en een scheeps-
werf. Landmeterskaart uit 1616, getekend door 
A.B.Metius. 
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lood- , koper en kobaltbasis en deed het Texels 
groen zijn intrede. Ook dat groen blijkt aan 
mode onderhevig te zijn.

Typisch Texels
Behalve het Texels groen zijn er meer typisch 
Texelse elementen, zoals bijvoorbeeld de bogen 
op de wagendeuren en, bij stolpen met een 
enkel vierkant, de lange rijingen. Die lange  
rijingen waren heel functioneel in de  
lammertijd. Veel stolpboerderijen hebben  
onderaan de gewitte muur een plint die  
jaarlijks geteerd werd, eerst met stockholmer 
teer, later met black-varnish, ofwel blikwaanes. 
Behalve de stolpboerderijen zijn natuurlijk de 
schapenboeten typisch Texels. Vroeger met 
tuure, -graszoden of zeegras (op zijn Texels 
wier)-, op de nok. 

De stolp verandert mee 
Ook op Texel hadden en hebben sociaal  
economische ontwikkelingen hun weerslag op 
de agrarische bedrijfsvoering, de bouwwijze 
en de inrichting van boerderijen. Zo kwam in 
de tweede helft van de 18e eeuw op het eiland 
minder visafval beschikbaar voor bemesting 
van het bouwland. In die zelfde periode waren 
de graanprijzen vrij laag en een aantal Texelse 
boeren zette bouwland om in grasland.  
Daardoor verminderde de behoefte om  
gedorst graan op de zolder van het voorhuis 
op te slaan. Die voorhuizen verloren toen  
grotendeels hun functie. Bij sommige Texelse 
stolpen werd vervolgens in de loop der tijd het 
voorhuis gesloopt en nieuwe boerderijen  
werden steeds vaker met meer stalruimte en 
een groter hooivak, maar zonder voorhuis  
gebouwd. Er trad toen op het oude Texel een 
verschuiving op van boerderijen met gemengd 
bedrijf naar boerenbedrijven waarbij de  

nadruk op de schapenhouderij kwam te  
liggen, met daarnaast op beperkte schaal 
rundveehouderij. 
In de welvarende periode rond het midden 
van de 19e eeuw verschenen grotere stolp-
boerderijen, met meer stalruimte, grotere 
hooivakken en soms gebouwd uit harde,  
dure, niet poreuze Belgische steen. En na de 
oprichting van de eerste zuivelfabrieken op 
Texel werden de koestallen opnieuw uitge-
breid. Toen stopten veel boeren met kazen.  
Alleen op enkele schapenbedrijven werd nog 
schapenkaas en -boter gemaakt.

Indeling
Ook sociaal-culturele ontwikkelingen waren 
van invloed op bouwwijze en indeling. In de 
eerste stolpboerderijen werd in de keuken  
gewoond, gekookt, gegeten en geslapen. Onder 
invloed van de burgerlijke wooncultuur  
verscheen in de 17e en 18e eeuw een extra ver-
trek, een binnenkamer, eerst nog onverwarmd, 
later voorzien van een stookplaats. In de loop 
der tijd leidde de differentiatie aan woon- 
functies tot meer gespecialiseerde vertrekken, 
zoals slaapkamers. Zo werden diverse andere 
modeverschijnselen onder invloed van die 
burgerwooncultuur overgenomen.

Importboeren
Meteen na de inpoldering van Eierland  
verschenen daar vanaf 1836 Zeeuwse boeren. 
Ze namen hun Zeeuwse boerderijen, Belgische 
paarden en eigen gebruiken mee. Kort daarna 
werden ze ook in ’t Noorden en de prins- 
Hendrikpolder gevolgd door de Zuid-Holland-
se, Groninger en Gelderse boeren en 
boerderijen. Al halverwege de 19e eeuw  
werden hun toen al grote schuren te klein 
voor de nieuwe landbouwwerktuigen.

Ontwikkelingen in stroomversnelling
Na de ruilverkaveling in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw gingen de ontwikkelingen in 
de landbouw steeds sneller. Gespecialiseerde 
bedrijfsgebouwen, zoals ligboxenstallen, 
bloembollenschuren en aardappelbewaar-
plaatsen verschenen. sommige daarvan  
werden snel ingehaald door nieuwere  
inzichten en voldoen niet meer aan de huidige 
eisen. schaalvergroting, specialisatie en  
globalisering stellen nieuwe eisen aan boeren 
en boerderijen. 
De stolpboerderij op Texel was gedurende 
ruim 450 jaar bepalend voor het landschaps-
beeld en een comfortabele, relatief goedkope 
en goed passende jas voor het boerenbedrijf. 
Nu voldoet die stolp niet meer aan de heden-
daagse eisen of wordt, ten gevolge van de 
schaalvergroting, aan het agrarisch bedrijf 
onttrokken. sommige verdwijnen, andere  
worden met meer of minder zorg en vakman-
schap gerestaureerd en krijgen een andere be-
stemming. slechts enkele fungeren nog als 
warm, kloppend hart van een agrarisch bedrijf.

Texel: nr. 1 stolpengemeente
In 2002 bleek dat Texel van alle Noord-Holland-
se gemeenten de meeste stolpen telt: 379.  
Dat is een compliment voor de stolp en vooral 
voor de Texelse boer, die over het algemeen 
heel behoudend en zorgvuldig met zijn  
boerderij omgaat. Texelaars zijn trots op hun 
stolpen, die al 450 jaar het beeld van het  
eiland bepalen. Daarom worden tegen- 
woordig weer nieuwe stolpboerderijen en 
woonstolpen gebouwd.  
Een boeiend overzicht van de Texelse  
boerderij, hun bewoners en het gebruik.  
Met veel uniek beeldmateriaal.  
Zie de informatie in de bijlage en: bestel! 

Schouwstuk met tegelwerk geschilderd door Meindert Jans Volgelzang uit Harlingen, 
omstreeks 1790. Afkomstig uit de gesloopte boerderij Emanuel tussen Den Burg en 
Oudeschild. In Maritiem en Juttersmuseum, Oudeschild. 

Boelhuis bij de gebroeders Klaver op de Wezenplaats, 13 maart 1952
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€12,50

Stichting Uitgeverij Noord-Holland 
Postbus 40, 1520 AA  Wormerveer 
bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl  
www.uitgeverij-noord-holland.nl

€19,50
Stichting Uitgeverij Noord-Holland 
Postbus 40, 1520 AA  Wormerveer 
bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl  
www.uitgeverij-noord-holland.nl

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk

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

Wij zijn gespecialiseerd 
in o.a.

•  Aan- en verkoop van 
agrarische bedrijven en land

•  Aan- en verkoop van warme 
gronden

•  Glastuinbouw
•  Onteigening

•  Pachtzaken
•  Productierechten

•  Agrarische taxaties
•  Ook voor buitengewoon 
en particulier onroerend goed

Bezoek ook onze site 
voor ons volledige aanbod.

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

TRADITIONELE KWALITEIT
www.iwemabouw.nl

06 - 108 26 456

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 

De Veenhoop
Hoornseweg 2

1687 ND WOGNUM
telefoon 0229 57 22 57

www.ovmdeveenhoop.nl

Speciaal voor de brandverzekering van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.

Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet vanaf € 1,85 o/oo

V
Anno
1795

In deze rubriek grasduinen we in het rijk 
gevulde foto-archief van de bekende 
Noord-Holland fotograaf Wijndel 
Jongens. Hij legde het boerenleven vast 
in vele kenmerkende aspecten. 

Gelegen aan de jisperweg te Westbeemster 
staat op nr.44 de stolphoeve De Valck, anno 
1874 en honderd jaar later bewoond door de 
ongehuwde broers Bram (1907) en Dirk (1908) 
Eyssen met hun zuster Antje (1915). Een vorige 
plaats op deze plek werd in 1630 gekocht door 
ene heer Valckenier, vandaar de naam voor 
deze stolp. De huidige kapitale boerderij, 
gebouwd met eersteklas bouwmaterialen, 
behoort tot het Noord-Hollandse stolptype 
met de darsdeuren achter en evenwijdig de 
lange regel- met staart, en korte regel. 
Op zolder, met nog hooi in de berg te zien op 
de voorgrond, achterin een wegzet voor 
verouderde boerengebruiksvoorwerpen zoals 
leren paartentuig, houten hooischuif, melk-
emmer, roomvaatje, hooiharken en -vorken; 
aardige ingrediënten voor een pronk- of 
zomerstal. Tevens, onder het met hout 
beschoten pannendak, als een bewaarplaats 
voor Gieser Wildeman stoofperen in vruchten-
kistjes en, uitgespreid op een oud kleed, 
Schone van Boskoop, -goudrenet appels van 
eigen hoogstammenboomgaard. Ook een 
aantal rode kolen, geoogst uit de eigen 
moestuin van de toen voorbije zomer. 
Westbeemster,’stolp en zolder’,1974. 
Het exterieur van stolp De Valck is te zien in 
het boekje De Boer op (pag.60 en 61). 
-Met dank aan Henk Tol (1931-1987) en 
Jan de Groot-.
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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. boek De Stolp te Kijk à  19,50
... ex. boekje ‘Boerenerven in West-Friesland’ à  13,50
... ex. boek ‘Ruim Zicht’ à  18,50
... ex. boek Landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier à  65,-

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, echter kunnen wij geen vastgestelde 
levertijd garanderen.

st
ol

pe
nw

in
ke

l
be

st
el
bo

n

Uitknippen 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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Kapberg in de Beemster, nu eens niet van hout.

stolpencuriosa
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In 2002 leken de laatste dagen voor deze  
uitzonderlijke langhuisstolp aangebroken.  
De restauratiekosten van het Rijksmonument 
waren inmiddels zo hoog dat de eigenaar het 
plan had opgevat voor sloop en nieuwbouw 
ten behoeve van zijn agrarisch bedrijf. In een 
lange en taaie procedure waarbij het geduld 
van de familie Terra als eigenaar en bewoner 
zeer zwaar op de proef is gesteld is het,  
vooral door de inzet van ons bestuurslid  
piet Verhoeven, gelukt financiën los te krijgen 
voor een allesomvattende restauratie.  
Doorslaggevend hierbij was de subsidie van 
de provincie Noord-Holland, passend in het 
beleid waarin extra aandacht is opgenomen 
voor de stolp. 

Monumentale stolp
Het Kooghuis is een bijzonder bouwwerk: een 
langhuisstolp met trapgevel, gebouwd rond 
1650. De stolp met dubbel vierkant staat 
dwars op het langhuis, een sporadisch  
voor-komende bouwwijze. Vermoedelijk is dit  
gedeelte rond 1800 een uitgebouwde versie 
van de aanvankelijke enkele stolp(schuur)  
aan het voorhuis. Tussentijds onderzoek wijst 
in dit verband uit dat twee staanders van de 
zes van het dubbele vierkant er mogelijk later 
zijn bijgekomen; ze zijn van grenenhout en  
de overige zijn van eikenhout. De vierkants- 
constructie ervan is zeer zwaar: staanders  
met een doorsnede tot 45 cm, ronde  
daksparren en tweederde gedekt met riet.  

Het ‘zomerweuninkie’ vormt de verbinding 
tussen het bedrijfsgedeelte in de stolp, met 
stal, dars, berg en kaaskamer (in een deel van 
de stal) en het langhuis als woongedeelte. 

Vele wijzigingen
In 1884 werd de zijbeuk ten noorden van de 
voorkamer afgebroken waarmee de huidige 
omvang is ontstaan. Reden ervoor is een  
bredere toegang naar de dars in verband met 
de bouw van de tweede, naastgelegen stolp. 
Omstreeks 1910 werd het houten westelijke 
deel van de zuidgevel vervangen door steen 
en ook in het interieur vonden diverse wijzi-
gingen plaats. Indeling en afwerking werden 
bij een grootschalige verbouwing in 1958  
gemoderniseerd. De voorgevel, in de 19e eeuw 
bepleisterd, toont een trapgevel en een  
origineel 20-ruits venster, de onderramen zijn 
later vervangen waarbij waarschijnlijk een 
middendeur is verdwenen. De rechtergevel  
is deels betimmerd met rabathout en bezit 
een afhuiving. 

Agrarisch bedrijf
Bij het Kooghuis behoorde veel land dat sinds 
de komst van de spoorlijn in 1867 aan de 
westzijde en de provinciale weg in 1930 aan 
de oostkant is begrensd. In 1884 werd een 
tweede stolp op het erf gebouwd als woon-
stolp voor de familie. De hoofdconstructie van 
die stolp werd gebouwd met hout afkomstig 
van de wereldtentoonstelling in Amsterdam 
in 1883. Het bedrijf (v.o.f.) heeft 75 koeien en  
25 stuks jongvee. Het veevoer komt van 42 ha 
land waarvan 5 ha maïs. Het vee loopt in de 
loopstal met zoveel mogelijk weidegang.  
Op het land zorgt weidevogelbeheer voor 
jaarlijks bescherming van zo’n 70 nesten.
 
Met dank aan Jan Deckwitz en BBA, Bureau 
voor bouwhistorie en architectuur- 
geschiedenis voor het ontlenen van gegevens. 
Deckwitz riep in 2002 op de Boerderijen- 
stichting in te schakelen. De gemeente 
Uitgeest c.q. de monumentencommissie,  
alsook de Historische Vereniging Oud- 
Uitgeest zijn in de reddingsactie  
onmisbare factoren gebleken.

De Coranti jn 26d, 1689 AN ZWAAG

T 0229 21 09 10, F 0229 27 25 84

Gespecial iseerd in het
restaureren van oude gevels

- reinigen -
- sni jvoegen -
- impregneren -

v o e g b e d r i j f

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

Heeft u ideeën over nieuw- of 
verbouw van uw stolpboerderij?

Ontwerpbureau22 helpt u bij het  
verwezenlijken van uw plannen!

Burgemeester Doumastraat 22
1619 CP Andijk
T: 0228-592978
F: 0228-592146
E: info@ontwerpbureau22.nl
I: www.ontwerpbureau22.nl

Van ontwerp tot oplevering!

e-mail: post@sanderd
ou

m
a.

nl

www.sanderdoum
a.nl

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.

Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, fax: 0229 - 581108

info@rietdekkersbedrijfsijm.nl,  www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Sinds 1924 een begrip in de regioSinds 1924 een begrip in de regio
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▲ ▲

▲

Komende zomer zal er een manifestatie 
plaatsvinden waarin de Westfriese Omringdijk 
en de eraan gelegen stolpen volop in de  
belangstelling komen te staan. De organisatie 
is op zoek naar representatieve stolpboer- 
derijen die in die manifestatie opgenomen 
kunnen worden. Dat kan met diverse  

invalshoeken: als locatie met een agrarische 
historie om een boerderijverhaal samen te 
stellen; als (tijdelijke) bed and breakfastlocatie 
of als bezoekpunt ter bezichtiging of onder- 
komen voor een tijdelijke tentoonstelling.  
Bewoont u een stolp aan of nabij die  
legendarische dijk en wilt u aan de  
manifestatie meewerken?  
Graag reacties naar: stolpen@xs4all.nl

De heer smit in Wognum, al jaren‘stolpengek’, 
verzamelt al onze verschenen Nieuwsbrieven 
(60 sinds 1988) maar hem ontbreken de  
originele nummers 2,4,14,16,18.  
Wie heeft ze en wil Smit ermee gelukkig  
maken? Zijn adres: jacob Kwastlaan 4,  
1687 BM Wognum, 0229-572223. 

oproep	1 oproep	2

het	kooghuis	gered!
Het Kooghuis in Uitgeest: markant agrarisch monument. Langhuisstolp boordevol 
historie maar de laatste jaren in steeds kommervollere gedaante. Een rigoureuze 
restauratie is dringend noodzakelijk en dat gaat nu gebeuren dankzij flinke  
bijdragen van het Rijk en de Provincie. 
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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)
jan Greshoffstraat 20, 1822 jC Alkmaar

Willem Messchaert (perscontacten, vierkant-
deling) Nieuwe streek 8, 1767 CB Kolhorn

Albert Bolt, Rijsenhout
Katja Bossaers, Westbeemster
joop van Diepen, Oosterblokker
sander Douma, schermerhorn
Maarten Koning, De Goorn
Ana van der Mark, Alkmaar
Wim schermerhorn, Grootschermer
piet Verhoeven, Heerhugowaard
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). 
• Bij nr. 61 ( juni/juli) wordt een acceptgiro voor de 
   contributie 2010 bijgesloten.
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door!
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16
stolpen	in	het	nieuws

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

De restauratie van een stolp in Schoorl, die na 
de bestemming van restaurant al zes jaar leeg 
staat, loopt fikse vertraging op. De gemeente 
Bergen eist nu ook een bouwvergunning voor 
het interieur.

Met plezier is zeven jaar in Bobeldijk gewerkt 
aan een kopie van de befaamde boerderij De 
Barmhartige samaritaan te Blokker. Voor de 
bouw zijn veel oude materialen gebruikt.  
De pannenkapberg was al eerder voltooid.

Het nieuwe clubhuis van Golfbaan Dirkshorn 
vormt één met het landschap. Het ontwerp  
is klassiek: dat van een authentieke stolp.  
De 18-holes baan heeft de A-status.

De eigenaren van een vervallen boerderij op 
Texel geven hun pogingen tot restauratie op. 
De stolp met ingebouwd voorhuis, de enige  
op het eiland met ooit een uitkijktoren om  
de schapen in de gaten te houden, wordt  
verkocht.

Grootse plannen in Schellinkhout. Een oude 
stolp, in de jaren zestig ‘gemoderniseerd’ als 
stal, maakt plaats voor een authentieke  
opvolger. Met een nieuwe, bijpassende  
woning voor de veehouder en zijn gezin.

Ideaal als verkoopplaats en showroom: een 
monumentale stolp in Hippolytushoef. Ruim 
plek voor gerestaureerde meubelen en allerlei 
woonaccessoires. De stolp was ooit schuilkerk.

De gemeente Wormerland geeft stolp De Kuil 
in Neck nog een kans. Heftige acties van de 
dorpsgemeenschap en steun BsNH hebben 
zin gehad. Inpassing in plan met diverse 
openbare gebouwen en woningen wordt  
bestudeerd.

Van buiten vrijwel onveranderd, van binnen  
is de vml smederij nagenoeg geheel  
onherkenbaar. Een stolp in Bergen gaat een 
nieuw leven tegemoet als praktijkruimte  
van een tandheelkundige.

Een luchtfoto van de Hensbroeker dorpskern 
bevestigt wat wandelaars denken: de grootste 
stolp van het dorp is inderdaad de boerderij 
die nu onderdak biedt aan vier gezinnen.

Opschudding bij stolpbewoners in Opmeer. Na 
enkele aanpassingen aan het interieur spreekt 
de gemeente van illegale bewoning en gebood 
tot maatregelen, op straffe van een boete.

Brand in Waarland. Een tot twee woningen 
verbouwde stolp wordt in de as gelegd.  
Het vuur is waarschijnlijk in een kastje  
ontstaan door een waxinelichtje dat niet  
volledig was gedoofd.

De Raad van state vindt, net als de gemeente, 
een luifel aan de dakgoot van een stolp in 
Beemster overdreven en niet passen bij een 
monument. De eigenaar moet op andere wijze 
wateroverlast via het dak voorkomen. ▲

▲

Verglazing
In Obdam zagen wij een bijzondere vorm  
van lichttoetreding. In de houten darsweeg 
zijn delen van gepotdekselde planken  
vervangen door rechthoekige glaspanelen. 
Een ingreep die aan de buitenzijde  
harmonieert met de gevel en met de meeste 
lichtval nauwelijks opvalt.
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