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Dit laatste nummer van 2008 blikt vooral 
terug. Op de excursie langs vier bijzondere
stolpen in de Schermer waarin het thema
’nieuw gebruik’ van toepassing was. Op een
voorbeeldige verbouwing van een stolp in
West-Friesland die aanleiding vormde om 
er een Binnenkijker aan te wijden. En een 
terugblik op wat het afgelopen jaar voor onze
piramides van de polder heeft betekend;
sloop en bedreiging voor sloop, brand, 
herbouw en nieuwbouw. Een greep uit 
mooie en minder mooie gebeurtenissen. 

Blijft de stolp?
De stolp stond ook in 2008 in de belangstelling.
In positieve zin is dat te merken aan de vele
reacties naar het secretariaat: heel veel 
vragen om advies; -een toenemend aantal
van gemeenten-, maar ook de noodkreten 
van stolpbewoners en omwonenden die 
ongewenste ontwikkelingen signaleren, de

veelgevraagde lezingen, de drukbezochte 
zomertentoonstelling, de geslaagde cursus 
en bovendien voortdurend de vele publiciteit.
Toch is er ook een negatieve component: 
stolpen verdwijnen, minder door infra-
structurele ontwikkelingen dan voorgaande
jaren maar vanwege de tendens om oudere
stolpen irreële bouwvalligheid toe te schrijven
voor sloopplannen. Sloopvergunningen 
worden vervolgens helaas in nogal wat 
gevallen naar ons oordeel op basis van onjuiste
en/of onvolledige motieven verleend. 

De stolp blijft!
Op onze tochten door Noord-Holland valt 
behalve verval en verdwijning van stolpen 
-in een overigens steeds toenemend 
verrommelend landschap- ook nog veel 
moois te beleven. De stolp leeft bij vele 
Noord-Hollanders. Je ziet het aan fraaie 
uitgevoerde restauraties en aan de nieuw-
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Vrienden van de stolp

De stolp in de spiegel

Wervershoof. In dit dorp verdwenen nogal wat stolpen. Dorpsstraat 120 is voorbeeldig gerestaureerd. 

gebouwde (woon-)stolpen die ten opzichte
van vroegere jaren veel aan vormgeving zijn
verbeterd. De betrokkenheid van deskundige
ontwerpers speelt hierbij een rol maar ook
welstandstoezicht en -een tikje onbescheiden
opgemerkt- onze voorlichting en advisering.
In provinciaal beleid is de stolp helaas nog 
altijd heel bleekjes aanwezig; gemeenten
daarentegen staan steeds meer ‘vierkant 
achter de stolp’. Dat geeft in ieder geval 
vertrouwen voor de handhaving in de 
komende jaren van de stolp als markant 
icoon van het Noord-Hollands landschap. 
Tientallen stolpen zijn in het verleden door
vuurwerkbrand verwoest. De brandweer van
Bergen kreeg een Stolp-award na tijdig 
blussen van een stolpbrand door een vrolijke
vuurpijl. In een straal van honderd meter
rond een stolp met rieten dak geen vuurwerk,
dat is een voorstel in de gemeenteraad van 
Schermer. Goed idee ter navolging!

Obdam. Op nominatie voor sloop.
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Hensbroek Dorpsweg 67 B
Vernieuwde (2007) monumentale boerderijwoning met grote berging, ca. 200 nuttige vier-
kante meters woonoppervlakte, 6 kamers en alleen maar boerderijwaardige kenmerken.
Een paar details: massieve paneeldeuren, fraaie lijsten afwerkingen met houten neuten,
balken plafonds, brede plinten, ambachtelijke boerenkeuken, een imposante trapopgang
en uitzicht over de Hensbroekerpolder.

Perceelopp.: 4.883 m2

Inhoud: 695 m3

Woonopp.: 200 m2

Aantal slaapkamers: 4
Vraagprijs € 599.500,- k.k.

Tel. 0299 - 68 37 68
Middenweg 152  -  Middenbeemster
www.trompgarantiemakelaars.nl

AARRNNOOLLDD’’ss
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

vierkant achter uw stolp
architectenburo ir henri leloup bv

warder 132 1473 ph warder
tel. 0299 - 401 380

www.leloup.nl

Dorpsweg 96 en 96a Twisk

Vraagprijs  569.000,- k.k.

Monumentale stolp geschikt 
voor dubbele bewoning
(met twee huisnummers)

In het mooie dorp Twisk hebben wij een fraaie, in tweeën te 
bewonen, Westfriese stolpboerderij met stenen vorstvrije 
schuur (385 m²), kapschuur (250 m²) en grote inpandige 
garage op ca. 2060 m² in de verkoop. Deze stolp biedt
inpandig veel ruimte en daardoor veel mogelijkheden. 
De ideale locatie voor bijvoorbeeld kleine ondernemer(s)…

Piet Swart Vastgoed B.V.
Pekelharinghaven 48
1671 HM Medemblik
tel: 0227-542074
info@pietswartvastgoed.nl
www.pietswartvastgoed.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
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Schermer dubbele singel- is qua verhoudingen,
bouwmaterialen en detaillering perfect 
ontworpen. Een aanwinst voor de jubilerende
polder! Binnen is de stolp doelmatig en modern,
voornamelijk als kantoor ingericht. 
Opmerkelijk zijn de enorme betonnen kelder
onder de gehele stolp en de teruggeplaatste
oude smuiger in de kop van de staart die de
kantoorruimte een welkom authentiek accent
verschaft. Het gekleurde tegeltableau met

een kanariepiet in een kooitje is een 
spraakmakend detail, zo bleek.

Volhardende restauratie 
Bij de familie Van Dam is het idem dito met
een sterretje, maar dan net anders. Hier is de
stolp uit 1870 juist wel een authentiek element
in de verzameling schuren, opritten en lande-
rijen van het juist in dit seizoen doenige 
mechanisatiebedrijf dat de stolp omringt. Het
is overigens de derde Van Dam op deze plek.

Met vereende krachten hebben Wout en 
Trudien (en de vier kinderen) de stolp binnen
en buiten de uitstraling van de 19de eeuw 
teruggegeven. Compleet met ronde schoor-
steen, een mooie snijvoeg in de voorgevel,
weelderige windveren en stijlvolle kamers.
Zoals het hoort bij de van oorsprong door 
burgemeester Laan van Ursem gebouwde
stolp. De stijl van toen is weer terug. Een 
compliment voor de inventieve en volhardende

manier waarop de familie Van Dam 
jarenlang hun droom voor herstel doorzette
en realiseerde. ‘Ik màg hier wonen’, is het
veelzeggende statement van Wout.

In ‘café ’t Torenerf’ in Zuidschermer staat de
lunch al klaar. Een smakelijke en aangename
onderbreking waarvan de deelnemers 
dankbaar gebruik om behalve te bij te komen
ook bij te praten. Er zijn reeds vele indrukken
opgedaan en meningen uit te wisselen. 

Allen werden door burgemeester Piet Moeijes
welkom geheten en hij benadrukte het goede
werk van de Boerderijenstichting. Want sprak
Piet uit eigen ervaring: ‘In een stolp wonen
(voorheen Bobeldijk) en werken (tegenwoordig
Wittenburg in de Schermer) is een feest!’
Hiermee zette hij de toon voor de rest van de
dag, want een feest werd de rondgang langs
vier stolpen in de droogmakerij die dit jaar
zijn 375-jarig bestaan vierde zeker. Gewapend
met een door de burgemeester uitgereikt
fiets- en wandelgidsje ging men van start. 
In twee groepen, één begeleid door Mart
Groentjes en Bert van Langen en één onder de
hoede van Jan de Groot en Wijndel Jongens,
ging men naar de spiksplinternieuwe stolp
aan de Rustenburgerweg ‘Dreefsigt’ en naar
de nabij gelegen 19de eeuwse stolp 
‘Welgelegen’ aan de Ursemmerweg van 
Wout en Trudien van Dam.

Beide stolpen zijn of het moderne of het 
authentieke hart van een agrarisch bedrijf. 

Nieuwe stolp als kantoor

Rond ‘Dreefsigt’ vindt aardappelteelt plaats
waarvan de oogst wordt verkocht via de
schappen van supermarktketen DEKA. 
Deze initialen staan voor Dirk Kat, de grond-
legger van de winkelketen, terwijl nazaten 
eigenaar zijn van de recent gerealiseerde
stolpboerderij anno 2008. 
Twee katachtige figuren op de hoeken van 
de kloeke klokgevel verwijzen naar dit familie-
verband. Het concept aan de buitenkant -
compleet met ruim opgezet erf en typisch

Op stolpstap in de schermer

In café-restaurant ‘De Gouden Karper’ te Rustenburg zijn de ramen beslagen. Dat komt door de geurige kopjes koffie en de 
geanimeerde gesprekken van de verzamelde stolpenvrienden en -vriendinnen die voor de excursie van zaterdag 8 november
aan tafel zijn geschoven. Een bont gezelschap met slechts één doel: met onze najaarsexcursie stolpen in de Schermer bekijken.



Trouw aan traditie, maar volgens hedendaagse normen

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl

Wognum - www.deverffraaier.nl

Akerbouw  bv
BURGER-   EN   UTILITEITSBOUW

Akersloot

Heeft u bouwplannen?

Akerbouw b.v.
Geesterweg 6a

1911 NB Uitgeest

0251-315817

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, 

restauratie, renovatie, onderhoudswerken 

en projectontwikkeling.
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Het forse Dijkzicht
’s Middags wacht aan de Westdijk 19 ‘Dijk-
zicht’ van de familie Teerenstra. Deze stolp 
uit 1903 heeft een enorme grondmaat waar
de familie Hoogschagen boerde tot 2000. Een
familie uit Rotterdam was eigenaar en onder-
hield de stolpboerderij summier. In ‘Dijkzicht’

is sprake van een grote opknapbeurt en van
vierkantdeling, want behalve Teerenstra 
senior zijn ook drie dochters onder het enorme
met geglazuurde pannen gedekte puntdak
gehuisvest. Teerenstra kon de opknapbeurt
groot aanpakken omdat hij aanvankelijk nog
een aannemersbedrijf runde in Heiloo. Nu 
bestiert heeft hij in de grondig opgeknapte

stolp een projectontwikkelingsbedrijf met
kantoor aan huis. De binnenruimte is naar de
eisen van meervoudige bewoning geheel 
opnieuw ingedeeld. De gemeenschappelijke
paardenliefhebberij kan in en rond de stolp
goed worden beoefend. Saillant detail is nog

dat Teerenstra in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland een flink aantal houten
landhekken terugplaatste op de dammen in
het land rond de stolp. In elk geval kan 
‘Dijkzicht’ in deze staat weer 100 jaar vooruit!

Voorbeeld van vierkantsdeling

De stolp aan de Zuidervaart 3 is eigenhandig
door de familie Kleijn-Schokker aangepakt.
Het begon een aantal jaren geleden met een
losse opmerking dat de te koop staande stolp
wel iets kon betekenen in familieverband. 
Een gezamenlijke inspectie was de lont in het

kruitvat. Geheel zelfstandig heeft de familie
de indeling bedacht en gerealiseerd, zodat nu
drie familieleden comfortabel onder de stolp-
pannen zijn. Vanuit een tijdelijk kamp van
woon- en werkketen is de verbouwing aange-
pakt. Alle wensen konden uiteindelijk met
groot gevoel en doorzettingsvermogen worden
verwezenlijkt. Resultaat: drie wooneenheden
onder een dak. Kleijn senior, familie Schokker-
Kleijn en zoon Dick Kleijn. De familie is vrese-
lijk trots op het resultaat, hoewel ze beseffen
voorlopig niet klaar te zijn. Helemaal bovenin
verschaft een hobbyzolder onbelemmerd 
uitzicht over het hele Alkmaardermeer. 
Een plek met een stolp vanaf het prille polder-
begin in 1635. Een boerderij die tot 1900 in 
bezit was van de familie Fontein Verschuir. 
De oorsprong van deze stolp zonder naam
gaat terug tot 1920. Als naam circuleert in
huize Kleijn ‘Samen Goed’, hoewel nog niet 
iedereen het daarover eens is. 

FOTO’S: WILMA EELMAN, ANA VAN DER MARK EN MART GROENTJES ▲
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Paarsgrijze luchten hangen zwaar boven een
stuk of acht stolpboerderijen aan een polder-
weggetje met een paar haakse bochten in het
kletsnatte West-Friesland. Op het erf van
nummer 73 is het stil; ik wordt binnengewenkt.
Eenmaal binnen bij de snorrende houtkachel
ratelen de eerste hagelstenen op de geblazen
ruiten van de ‘winterkamer’.

Ja, de winterkamer, want Henk en Aty Peeters
hebben hun stolp ingericht met het oog op de
jaargetijden. Er is dus ook een zomerkamer?
Dat klopt, beamen beiden volmondig. Het is
behaaglijk warm in de knusse woonkamer
met roodbruine marmeren schouw. Door
twee toogramen valt winterlicht naar binnen
en dat doet de blauwe kleuren van het 
interieur goed uitkomen. ‘Het plafond is van
karton, dat ik zelf vernieuwde na een grote

lekkage. Ja, karton, ik kon het zelf ook nauwe-
lijks geloven’, vertelt Henk meteen een saillant
detail, terwijl hij naar de zoldering wijst.

De familie kocht de stolp in 1976 als gezin met
twee opgroeiende dochters. Een nieuwe werk-
kring bracht hen naar hier. Hun oog viel op
deze al tot woonboerderij verbouwde stolp
anno 1873. Een prachtplek, terwijl het 
provinciaal monument zelf wel een flinke op-
knapbeurt kon gebruiken. Henk en Aty staken
de handen zelf uit de mouwen of hielpen 
ingeschakelde aannemers een forse hand bij
de grotere klussen. Een langjarig verbouw-
project, dat naar hun zeggen ‘prettig werd
meegefinancierd’. Niet dat het altijd even
makkelijk ging, maar gemiddeld droeg de
overheid steeds zo’n 40% bij. ‘En dat scheelt’,
luidt Henks luchtige commentaar.

De flinkbemeten stolp is fors en recht. 
Het rechthoekig vierkant (7 x 8 m) met een
kort overstek aan de voorkant is navenant. 
De staanders zijn rond en fors, de ring- en
dekbalken daarentegen vierkant en zwaar.
Vernieuwd zo blijkt. De oorspronkelijke 
jaagbalken waren nota bene doorgezaagd!
Nu is alles weer strak en recht. De stolp is 
rietgedekt op de zijdakvlakken (met pannen-
rand), heeft voor een dakvlak met spiegel 
en vierkante schoorsteen en achter een met
vlakke muldenpannen. 

Binnen is het een feest. De gang achter de
voordeur komt op de lange regel uit. De korte
regel is half een moderne keuken tegenover
de plek van de oorspronkelijke kookplaats.
Daar staat een platte buiskachel mooi te 
wezen in een overweldigend decor van blauw
schot en zwartgrijze estrikken. Hier is ook de
doorgang naar de ‘zomerkamer’, smaakvol 
ingericht op de dars en in een deel van het
vierkant. Een nieuw, sober kozijn op de plek
van de darsdeuren en drie identieke ramen in
de zijgevel zijn qua vormgeving bijzonder
passend. Via de slaapkamer (met uitgebouwde
badkamer) komen we weer in de winterkamer
en is de rondgang om het vierkant voltooid.
Een weloverwogen ingerichte stolp met veel
bewaarde details: de karresporen achter de
drempel van de dars, de kelder met geurige
appels, de warme houtkachel (Poelle Leau), 
de vijf zesruits toogramen, het kleine luikje
onder de bedstee dat als koelbox dienst doet
en de waterput. 
Dat de knechtenbedstee een sauna herbergt
en de oorspronkelijke ronde schoorsteen in
losse onderdelen nog helemaal compleet 
ligt opgeslagen is categorie extra ordinaire
aan deze huiselijke woonstolp met zijn
vriendelijke bewoners. 
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De Binnenkijker nr. 10 gaat naar het noorden van West-Friesland. Prachtig gelegen
in een samen-geclusterd groepje stolpen uit de 19e eeuw. Met de serie tonen we 
aan dat de stolpen op zeer verschillende manieren herbestemd zijn en de interieurs
eindeloos veel variaties kennen zonder dat karakteristieke en historische onderdelen
verloren zijn gegaan. 

▲
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Stijlvolle klasse

Amsterdam Z.O. - Amsterdam Centrum 
Utrecht - Den Bosch - Bussum

www.weijntjes.nl - Centraal tel.: 020 - 3113646
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Bij nieuwbouw of verbouw van uw

stolp kunt u vertrouwen op de

kwaliteit en deskundigheid van AWF.

e-mail: post@sanderd
ou

m
a.

nl

www.sanderdoum
a.nl

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
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Kiek 11
‘Hier, onlangs opgedoken fotomateriaal’. 
De persoon in kwestie drukt me vijf foto’s in
de hand. Stuk voor stuk prachtige beelden,
maar deze springt er uit. Een combinatie van
voorhuis, koppelstuk en stolpschuur die je
hier niet vaak ziet. Een soort van Noord-
Hollandse kop-hals-romp! Het onvermijdelijke
resultaat van de verwantschap in hout-
constructie van de boerderijen in Friesland 
en Noord-Holland? De foto vermeldt dat 
allemaal niet, op de achterkant staat alleen
‘Koegras’. Dat helpt zeker.

Opvallend is de strakke lijn die loopt van de
toegangsbrug met zwaar uitgevoerde houten
leuningen en twee kloeke toegangspalen
naar het karakteristieke houten landhek 
helemaal achter de imposant grote stolp-
schuur. Dit uitermate krachtige perspectief
zuigt je als het ware in een ruk de foto in, 
helemaal naar de achterliggende, lege lande-
rijen. Onderweg passeer je het fraai gestileerde
woonhuis met pannengedekt zadeldak, fraai
lofwerk ingeklemd tussen de rechte dakranden
en de boog van een halve cirkel, gesneden
makelaar en voorgevel met uitgebalanceerde
raampartijen. De voordeur is strak, de drie
raamkozijnen zijn als zesruiters uitgevoerd.
Het dubbele zesruits bovenraam is met het
toegepaste driehoekje kunstzinnig te noemen.
Let ook op de evenwichtige toepassing van de

gordijnen en of vitrages. Ze zijn een onmisbaar
onderdeel in de harmonie van de gehele voor-
gevel. Verder valt de horizontale lijn van de
muurankers in voor- en zijgevel op. Het erf is
beschut met hagen, terwijl de veelheid aan
witte puntjes tevens een houten tuinhek
doen vermoeden.

Achter de twee zesruiters in de zijgevel begint
het sobere koppelstuk met drie (gietijzeren?)
gebogen stalramen en achteraan een grote
schuurdeur. Op het iets lagere zadeldak twee
schoorstenen, zeer waarschijnlijk voor ont-
luchtingsdoeleinden. In de stolpschuur met
een nagenoeg tot de nok rechte voorgevel zit
links de darsdeuren. De stolpschuur zelf is
groot, minstens een dubbel vierkant en 
(geheel) rietgedekt, met onderaan ruimte
voor een dakpannenrijtje. Het kopschot is met
liggende houten delen betimmerd. Dit detail
versterkt door de combinatie met de stenen
muren de landelijke uitstraling van het 
complex meer dan bijzonder. Duidelijk zicht-
baar op de hoek is het flinke verschil in hoog-
te van de bakstenen voormuur ten opzichte
van die van de zijgevel. De zes steunberen zijn
eveneens opmerkelijk. Ten slotte de hamvraag:
wie kent dit typerende boerderijcomplex dat
volgens het opschrift achterop de foto zich in
de polder Koegras bevond of hopelijk nog 
bevindt. Want is het geen schoonheid dit 
opmerkelijk zorgvuldig vormgegeven ensemble
van landelijke bouwkunst? (Zo veel mogelijk)
reacties naar het secretariaat graag. 

De Kiek 11 Wie-weet-waar-stolp.
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De tekst en foto van Kiek 10 heeft slechts één
reactie opgeleverd. Uitgeestenaar Jan 
Deckwitz wist de stolp te traceren in Bergen.
Hij wees op het boek ‘Bergen, dorp vol 
monumenten’ (1975) waarin op pag. 124 de
betreffende stolp is afgebeeld en beschreven. 

De ‘boerderij van Zwartendijk’ aan de Oude
Bergerweg 91 aldus auteur Frits David Zeiler
in genoemd boek: ‘Van de oorspronkelijke
boerderij werd in 1924 een deel verbouwd tot
gelagkamer. Bij de aanleg van de Nieuwe 
Bergerweg kwam het café echter uit de loop
te liggen. Er is nog een poosje een ijssalon in
gevestigd geweest en daarna een handel in
tweedehands artikelen’. De stolp werd ook 
belicht op de recente dvd over Bergense 
winkels (ter gelegenheid van 15 jaar 
Historische Vereniging Bergen -proficiat!-).

Naar aanleiding van Kiek 9 in Nieuwsbrief 53,
een levendig dorpsbeeld met een fraaie stolp
in Venhuizen, gingen nog belletjes rinkelen
bij twee Venhuizenaren die over aanvullende
info bleken te beschikken. ‘De stolp is 
verdwenen, er staat nu een woonhuis met het
adres De Buurt 40’ schrijft Gré Bakker-Bruijn.
De sloot ligt er nog: De Zuider Wijmers en zij
weet te vertellen dat op de foto ervan de
schuit daarin bevolkt wordt door de familie
Mol van de vruchtenkwekerij Lamboremus.
De foto zal rond 1900 zijn gemaakt, vermoedt
zij. Ruud en Yvon Jonker van de Wijngaard 
De Swanenplaats in Venhuizen komen tot 
dezelfde conclusie en wijzen bovendien nog
op het boek van Piet Boon ‘Tussen Honden-
hemel en Munnickay’, waarin op pag. 81 een
beschrijving. 

Piet Kesteloo vult zijn reactie in de vorige
nieuwsbrief nog aan met een correctie: 
de bewoner van de boerderij (op een huisterp)
was Jaap Swier, niet Jaap Suiker en Piet 
zelf woont aan de Westerbuurt, niet 
Westeinde, Venhuizen. 
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De Kiek 10 Wie-weet-waar-stolp.
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En dan zijn er ook nog de met eurotekens in
de ogen uitgeruste ontwikkelaars die na 
afbraak van een stolp twee, drie of meer 
nieuwe panden op het erf willen plaatsen.
Opvallend hierbij zijn twee zaken: de al te
snelle conclusie dat een stolp bouwvallig is
als er gebreken blijken aan gevels en 
houtwerk zoals kozijnen en deuren. En de 
bereidwilligheid tot medewerking van 
sloopplannen bij gemeenten (uitzonderingen
daargelaten). 

Weg met die oude stolp!
Vrijwel altijd blijkt uit onze inspectie bij de
adviezen op locatie dat de gebintsconstructie
van het vierkant de eeuwen moeiteloos 
doorstaat. Deze constructie geeft de garantie
voor het voortbestaan van de stolp; immers
de gevels, het houtwerk, de goten, de dakbe-
dekking zijn alle renoveerbaar. Uiteraard zijn
er kosten mee gemoeid. Te gemakkelijk wordt

vaak uitgegaan van kostenbesparing door
vervanging met algehele nieuwbouw waarbij
de bestaande bouwonderdelen rigoureus 
verdwijnen. Het resultaat is echter dat er in
veel gevallen geen sprake blijkt van kosten-
besparing, er is dan bovendien -uitzonderingen
weer daargelaten- een bouwwerk verrezen
dat qua vorm, materialen en uitstraling op
z’n minst een pover aftreksel is van wat er
eeuwenlang heeft gestaan. 

Nieuwe stolpen
Als blijkt dat de stolp te veel gebreken vertoont
(overigens ontstaan door de afwezigheid van
geregeld onderhoud!) waarbij ook de 
gebinten zijn aangetast en verzakking en/of
scheurvorming is ontstaan, kan de overweging
zijn de stolp opnieuw te bouwen. 
In vergelijking met een aantal jaren geleden
is het aantal nieuwe (woon-)stolpen voor wat
betreft de vormgeving duidelijk verbeterd.

Een makkelijke opgave is het niet; een woon-
stolp die met in het vele gemeentelijke be-
stemmingsplan aangegeven inhoud die de
600 kuub niet te boven gaat, levert een 
stolpvorm op die, mede bepaald door het in
het gehanteerde bouwbesluit aangegeven
maatvoering, niet strookt met de historische,
agrarische stolp. Paddestoelachtige boerde-
rettes zijn dan het gevolg. Er hebben zich
sinds enige tijd bekwame ontwerpers en 
architecten aangediend die een nieuwe stolp
van de juiste vorm en verhoudingen kunnen
voorzien. Bovendien hebben vele gemeenten
het bestemmingsplan zodanig aangepast 
dat bij nieuwbouw van een stolp onder 
voorwaarden een ruimere kuubinhoud 
wordt toegestaan.

Voorbeelden 
Sloop, verval, brand, bedreiging en 
nieuwbouw. Ook in 2008 aan de orde van 
de dag. Op de bijgaande foto’s een selectie.
Overigens niet meer dan een grove greep uit
veel meer voorbeelden. Op onze website
wordt het overzicht periodiek geactualiseerd 
( www.boerderijenstichting.nl - ook daarin 
de Boerderijen Beeldbank met ruim 
5.400 stolpen).

FOTO’S: PIET VERHOEVEN, MAARTEN KONING, 

PIET VAN DER BURG, MART GROENTJES

Sloop en hoop
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Het jaar 2008 gaf een wisselend beeld van de stolpverschijning. Zoals in andere 
jaren leidde brand in een aantal gevallen tot verlies; in enkele gevallen tot 
wederopbouw in stolpvorm. Hardnekkig is en blijft de neiging tot sloop van 
stolpen voor zowel volledige nieuwbouw ervan maar ook voor vervanging door 
woonhuizen, landhuizen of villa’s, in veel gevallen in vage retrovorm. 

▲

Onderdijk. Sloopvergunning verleend, op basis van twijfelachtige gegevens over de bouwkundige staat. 
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Heerhugowaard. Sloop nabij. Heerhugowaard. Gesloopt. Avenhorn. Sloop nabij.

Obdam. Verregaand verval. Neck. Sloopplan. Nog te redden? Driehuizen. Nieuwbouw stolpschuur.     

Een greep uit Stolpenland 2008

Voor en na

Bergen, N9. Voorhuis gesloopt Schoorldam. Verbrand. Oostmijzen, oude situatie

Bergen, N9  Nu twee stolpen. Nieuwe natuur. Schoorldam. Herbouw na brand. Oostmijzen, verplaatsing vierkant.



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

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

PRONK BOUWBEDRIJF BV
nieuwbouw  verbouw  restauratie  onderhoud  

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

PRONK BOUWT
MET MEERWAARDE

Prijs 17.50

isbn 987-90-78381-21-1

stichting Uitgeverij Noord-Holland

info@uitgeverij-noord-holland.nl

www.uitgeverij-noord-holland.nl

Nieuwbouw boerderij, te Berkhout

restauratie | verbouw | nieuwbouw

G. HARTOG   ARCHITECT BNA
Dr. de Vriesstraat 8, 1654 JS Benningbroek

Tel. 0229 59 15 15

Voor verantwoord

tweede gebruik 

van uw stolp

Architektenburo Cornelis de Jong bna vof

Middenweg 189, 1462 HM Middenbeemster

telefoon 0299 681407, fax 0299 683473

e-mail abcdj@xs4all.nl, website www.abcdj.nl

D E E L N E M E R  I N T E R F A R M S  E M I G R A T I E S E R V I C E

Middenweg 9 • Andijk • (0228) 59 22 44 • www.kwantesmakelaardij.nl

Bezoek ook onze site www.kwantesmakelaardij.nl voor ons volledige aanbod.

• Aan- en verkoop van bedrijven en land
• Aan- en verkoop buitengewoon en particulier onroerend goed
• Onteigening
• Pachtzaken
• Melkquotum
• Agrarische taxaties
• Financierings- en verbouwingstaxaties
• Advies en begeleiding bij emigratie (Interfarms Emigratieservice)
• Specialist in Buiten Wonen
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Een veer- of messing & groef schot bestaat 
altijd uit staande houten delen, tegen 
inwateren. Meestal geverfd en toegepast in
houten topgevels, soms op vlucht 
(=overhangend uit het lood tegen inwateren),
afgewerkt met een windveer, waarop een 
waterbord en op de top een houten makelaar,
per regio verschillend van vorm. De hechting
waaraan het schot bevestigd wordt, bestaat
uit een skelet van vooral liggende houten
balkjes. Veer & groefschot werd soms rijker
van aanzien gemaakt door aanvulling met
een geschaafde kraal op de rand van de veer.
De oudste stopboerderijen hebben een houten
topgevel, boven het vooreind waarin de 
woning en worden langhuisstolpen genoemd.

De voorzijde is meestal geheel uitgevoerd met
staande brede planken die handgeschaafd
vlak zijn, zoals op Oude Gouw 24-26, een 
West-Friese stolp te Wognum. Soms zijn de 
delen zelfs gecanneleerd zoals te zien bij de
Willemshoeve aan de Koningspade 17 in

Hoogwoud. Op de foto een afgeleide 
West-Friese stolp, Surmerhuizerweg 23 
te Eenigenburg, met riet gedekte topgevel
van messing & groef schot, uitgevoerd in 
ongelijke houten delen, een makelaar als 
aanvullende versiering. 

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: de stolp
en omgeving maar ook interieurs, ge-
bruiksvoorwerpen en gereedschappen.
Dit jaar met het thema plankenwanden.
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Naam:
Adres:

Postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (alle bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Noord-Hollandse Boerenhekken à € 17,50
... ex. handreiking Vierkant achter de stolp à € 7,- (ook op onze site te zien) 
... 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,-

... ex. Fietskaart Beemster-De Rijp-Zeevang à € 2,50

... ex. videoband Stolp in Zicht à € 16,-

... ex. dvd Stolp in Zicht à € 24,-

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, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl
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Boer&Jongens

▲

P. Dekker
Dijkwerkers, migranten en handelaren
Het boek geeft een interessant beeld van de
ondermemingslust van 17e eeuwse Noord-
Hollanders en vooral die in West-Friesland en
de Zijpe. Uitgeverij Pirola, Schoorl 
(072-50 931 31). 200 pagina’s € 32,50



Gespecialiseerd in 
ontwerp en aanleg
van boerenerven
Bernhardstraat 23, 1616 BH Hoogkarspel

tel: 0228-567263,  fax: 0228-567283

mobiel: 06-51207915,  info@franscommandeur.nl

www.franscommandeur.nl

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
WWW.ATTACK.NL     •     VCA-GECERTIFICEERD     •     WWW.ATTACK.NL

E F F E C T I E V E  B E S T R I J D I N G  M E T  G A R A N T I E   •   I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0  G E C E R T I F I C E E R D

4 0  J A A R  G E S P E C I A L I S E E R D  I N  H E T  B E S T R I J D E N  VA N  H O U TA A N TA S T E R S ,  Z WA M M E N  E N  V O G E LW E R I N G

Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP
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In zijn recente boek ‘Dijkwerkers, migranten
en handelaren vanuit Noord-Holland’ komt
auteur Piet Dekker tot de conclusie dat de 
eerste stolpen van Noord-Holland in Niedorp
moeten hebben gestaan. Boer Ariën Pieter
Thijs ‘in de Campen’ bezat volgens het 
Niedorper verpondingcohier van 1584/85 ‘een
hofsteed van die stolp met dat land daarbij’.
Het blijkt dat in deze regio in 1570 sprake is
van de familienaam ‘Stolp’. Familienamen in
de 16e eeuw kregen ter onderscheiding van
andere personen met eenzelfde voornaam en
patroniem de aanduiding van o.a. het beroep
of een belangrijk persoonlijk kenmerk. Zo zal
de in archieven opgedoken Jan Claesz. Stolp 
in die periode met de stolp te maken hebben
gehad. Hij was boer ‘in de ‘Wijsent’ en aan-
nemelijk is dat hij de enige boer zijn geweest
die rond de Niedorpen een stolp bezat en deze
ook waarschijnlijk bewoonde. De gebruikelijke

boerenbehuizingen waren toen nog van het
langgeveltype. Een andere aanwijzing vormt
de migratie van veel Niedorpers naar het
Zeeuwse Schouwen, na het beleg van de
Spanjaarden aldaar in 1576. Zij verruilden hun
geboortegrond voor Zeeland vanwege het
schamele bestaan dat vooral veroorzaakt
werd door o.a. hoge dijklasten. De Niedorper
boeren namen de plaats in van hun Zeeuwse
collega’s die tot vertrek waren gedwongen
door de heersende troebelen. Jan Claesz 
Harencarspel, penningmeester van de Zijpe,
kocht de na inundatie drooggevallen gronden
op Schouwen, nabij Zierikzee. Harencarspel, 
in Alkmaar woonachtig, bezat ook de oudste
stolp in de Zijpe; het Huis Vroechop.
De Niedorpse boeren namen hun boerderij-
type mee naar de Zeeuwse gronden en de
‘Schouwse’ stolp kwam er tot de waters-
noodramp van 1953 nog voor.

Noord-Hollanders zwermen uit  
Piet Dekker -auteur ook van o.a. de boeken-
serie over buitenplaatsen en boerderijen
langs de Zijper Grote Sloot- beschrijft ook 
andere bestemmingen van dijkwerkers, 
boeren en handelaren. Zowel uit Niedorp 
als uit andere plaatsen in West-Friesland. 
Ze hebben land gewonnen in Oost- en 
Noord-Friesland, vooral aan de waddenkusten.
Ze bouwden stolpen op het schiereiland 
Eiderstedt in Sleeswijk-Holstein vanaf de
vroege 17e eeuw maar ook Oldamster types 
in het Embderland. Op Eiderstedt staan nog
zo’n 80 stolpen, met een dubbel vierkant en
vaak meerdere topgevels -zie ook onze 
vorige nieuwsbrieven-). 

Het boek geeft een interessant beeld van de
ondermemingslust van 17e eeuwse Noord-
Hollanders en vooral die in West-Friesland 
en de Zijpe. 
Uitgeverij Pirola, Schoorl (072-50 931 31 ) 
200 pagina’s € 32,50 
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In 1988 werd de Boerderijenstichting opge-
richt. De werkgroep ‘Vrienden van de stolp’
onder leiding van de toenmalig voorzitter 
Johan Schilstra constateerde de noodzaak
voor een instelling die aandacht vraagt voor
de stolp (‘de verwaarlozing van de stolp grijpt
om zich heen’ schreeuwt een krantenkop uit
dat jaar) en hulp wil bieden aan bewoners en
eigenaren. Sindsdien zijn er tal van activiteiten
ontplooid om mee te werken aan het behoud
en verantwoord gebruik van de stolpen.

Enkele wapenfeiten van het 20-jarig bestaan:

• 55 nummers van de Nieuwsbrief 
• 493 adviezen op locatie, aan boerderijeige-

naren, bewoners en overheden (v/a 1991) 
• 22 uitgereikte Stolp-awards
• 11 leden-excursies
• 129 lezingen 
• 3 symposia 
• Publicaties: De stolp te kijk, De dans der dak-

lichten (welstandsadviezen),Vierkant achter
de stolp (handreiking gemeentelijk beleid),
Stolpen van binnen en van buiten (video-
band), Rechttoe, rechtaan (het boerenerf in
de Schermer) en 8 beschreven fietsroutes

• Reizende tentoonstelling langs gemeente-
huizen, bibliotheken en musea

• Fotowedstrijd ‘Kiek een stolp’
• Periodiek geactualiseerde internetsite

www.boerderijenstichting.nl

• Boerderijen Beeldbank waarin ruim 
5.400 stolpboerderijen met beschrijving en
afbeelding

• Vele activiteiten in samenwerkingsverband
waarvan een veelvoud in 2003, het Jaar van
de Boerderij (o.a. de boerderij van het jaar)

• Het aantal Vrienden van de stolp 

(stolpbewoners/sympathisanten/donateurs)
is eind 2008 ruim 1.600.

Voor onze activiteiten ontvingen wij de Prijs
voor Culturele arbeid (1997) van het Anjerfonds,
de West-Frieslandprijs van het Historisch 
Genootschap West-Friesland (2003) en de 
Zilveren Anjer (2007).

▲

Eerste stolp stond in Niedorp

Jarig

▲

Geboortebericht in Noordhollands Dagblad,1988.
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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) Stierop 1, 1911 NG Uitgeest
Albert Bolt, Rijsenhout
Katja Bossaers, Westbeemster
Joop van Diepen, Oosterblokker
Sander Douma, Schermerhorn
Maarten Koning, De Goorn
Wim Schermerhorn, Grootschermer
Piet Verhoeven, Heerhugowaard
Ana van der Mark, Alkmaar
Anneke Zandt, Twisk

De adviseringscommissie:
Sander Douma, Esther de Winter (boerenerven) en
ing. Pieter J. Prett (secretaris).

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.

De brandweer van Heemskerk redt een 
monumentale stolp, twee veestallen gaan 
in rook op. De oorzaak is brandstichting. 
De bewoners staan voor een raadsel. 
De familie boert al sinds 1650 op deze plek.

Mag een boerderij in Onderdijk tegen de vlakte
om plek te maken voor vier nieuwe woningen?
‘Nee’, denkt de Boerderijenstichting. 
‘Ja’, zegt de gemeente, ‘de stolp is te slecht’.
Wordt vervolgd.

Het boek ‘Stolp te kijk’ deelt in de feestvreugde.
De uitgever bestaat 25 jaar: Stichting 
Uitgeverij Noord-Holland te Wormerveer. 
De jarige maakte al bijna 200 
‘Noord-Hollandse’ boeken.

Met een stolpenexcursie op bezoek bij de 
familie Van Dam in Ursem. De boerderij stond
in 1992 op instorten. ‘Alleen in de keuken 
lekte het niet’. Nu een pareltje. Na heel veel
werk. En voldoening.

Ook op bezoek bij ‘Dreefsigt’ in de Schermer.
Kantoor en wonen onder één dak. Met de stalen
constructie als afgetimmerd vierkant. Plus de
kelder als stalling voor glimmende koetsjes.

De milieupolitie legt de gedeeltelijke sloop van
een stolp in een nieuwbouwwijk-in-wording
te Zwaag stil. Asbest blijkt zonder de vereiste
voorzorgmaatregelen te zijn weggehaald.

Een opmerkelijke vlucht voor een oud vier-
kant in Oostmijzen. Vierhonderd jaar na de
bouw zweeft de houten constructie door de
lucht om twintig meter verder een nieuwe
toekomst in te gaan.

Een koperen koe als windvaan. Het nieuwe
exemplaar staat op een herbouwde stolp in
Enkhuizen. Als kompas voor de toekomstige
bewoners: twaalf GGZ-cliënten.

In Purmerend staat een kast van een stolp. Met
liefst 15 kamers. Een van de 555 woonpanden

die te koop staan in het stadje. Met als duurste
deze stolp. Twee miljoen, op 50 mille na.

Machteloos is de brandweer in Oudesluis. 
Een stolp met een rieten dak is kansloos tegen
onstuimig vuur, mede door de harde wind.
Het voorhuis en een schuur blijven gespaard.

Een wandeling in en rond Groet, het vaak 
vergeten kunstenaarsdorpje. De tocht voert
langs een grote stolp, die generaties lang een
burgemeester Peeck voortbracht. 

De Niedorpen als bakermat van de West-Friese
stolp? Best mogelijk, aldus auteur Piet Dekker.
Hij stuitte op Jan Claesz Stolp, genoemd in
1570. Die zal toen al een stolp hebben bewoond.

De hooizolder van een stolp in Venhuizen als
intiem theater. Zes studenten van de 
Amsterdamse Theater Academie vermaken 
er het publiek met de voorstelling ‘Stien’. 
Een afstudeerproject. ▲

VRAAG EN AANBOD

W. Smit uit Wognum mist de eerste nummers
van de Nieuwsbrief. Wie beschikt over num-
mers t/m 20 ter overname? Contact: Jacob
Kwastlaan 4, 1687 BM Wognum, 0229-572223.

‘KoperDakpannen’ te Medemblik laat weten
het model oude, holle vorstpannen in hand-
vorm te maken, zowel rood als blauw/grijs 
gesmoord. Zie dakpannen-medemblik.nl 

Stolpen Curiosa
Deze rubriek toont stolpen in een niet-
alledaagse vorm. In onze Boerderijen Beeld-
bank vind je meer dan 5.400 stolpen en een
aantal ervan met een opvallende gedaante-
verandering (www.boerderijenstichting.nl). 

Café met stolpconstructie zonder punt, Wogmeer. 
FOTO: JORG TESTERMAN
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