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REGIO - “Wij vinden het belangrijk dat dit 
cultureel erfgoed in stand blijft. De stolpen 
maken het karakter van de streek. We zijn 
schatplichtig aan hun behoud. Stolpen zijn zo 
schitterend, ze moeten gewoon nog honder-
den jaren mee”, aldus relatieve nieuwkomers 
in stolpenland Jan Willem Zijlker en Wille-
mieke Ottevanger. Zij bewonen een typische 
langhuisstolp in West Friesland.

Cor en Ria Spijker van Camping Veerhof in 
Oostwoud zijn het daar helemaal mee eens. 
Zij zijn Vrienden van het eerste uur van de 
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrien-
den van de Stolp, die dit jaar 30 jaar bestaat. 
“We vinden het vanzelfsprekend om dona-
teur te zijn. Als je binding en geschiedenis 
hebt met de stolp, zoals wij, dan zorg je niet 
alleen voor je eigen stolpboerderij en het land-
schap erom heen, maar help je ook anderen 
met raad en daad.“

Vierkant centraal
De stolpboerderijen met hun opvallende geo-
metrische architectuur, het stoere vierkant en 
het kenmerkende piramidevormige dak, zijn 
al meer dan vijf eeuwen beeldbepalend voor 
het landschap. Er zijn er nog ongeveer 5500 
in Noord-Holland, in een gebied dat zich uit-
strekt van Texel tot de Haarlemmermeer. De 
bouw is gebaseerd op het van oudsher agra-
rische boerenbedrijf. Werken en wonen, stal-
ling en opslag waren allemaal onder één dak 
te vinden. Er zijn nog maar weinig stolpen die 
volledig als agrarisch bedrijf functioneren. De 
boeren vertrekken en de stolpen krijgen andere 
bewoners en nieuwe, passende gebruiksfunc-
ties, zoals B&B’s, campings, zorgboerderijen 
en kleinschalige voedselproductie.

Met liefde
De familie Spijker heeft een ruime, goedlopen-
de natuurcamping gemaakt van hun stolpboer-
derij met erf. Een deel van de aangrenzende 
grond maken ze jaarlijks geschikt voor wei-
devogels. Belangrijk voor het natuurbehoud 
in dit gebied. Cor is opgegroeid in deze Oost-
woudse boerderij. In de gerenoveerde  stolp 
getuigen mooie details nog van het verleden 

als veehouderij; de bedstee van de knecht, de 
verweerde balken van het vierkant en de ring 
om kalveren aan te ketenen. Het nieuwe tim-
merwerk van hun langhuisstolp werd door 
een timmerman op traditionele wijze en met 
de regionale detaillering uitgevoerd en in tra-
ditionele kleuren geverfd. Alles is met liefde 
opgeknapt en opnieuw ingedeeld. “Denk nou 
maar niet dat dit alles er in een keer was”, zegt 
Cor. “We hebben eerst een tijd gewoond in de 
stolp zoals we hem hadden geërfd. Toen we 
bedacht hadden hoe we wilden verbouwen, 
hebben we een architect erbij gehaald. Het 
is altijd beter om een goed plan te hebben en 
een netwerk van vakmensen. Zelf moet je ze-
ker ook van aanpakken weten. Waar ooit de 
koeien stonden is nu onze woonkeuken, maar 
via het raam hebben we toch zicht op de stal. 
Ria: “Die verbinding is belangrijk, net als het 

het bereikbaar maken van de achterom. Dat 
hoort bij de cultuur. We schrikken als er ie-
mand aan de voordeur belt.”

Lakenvelders
Willemieke en Jan Willem woonden in de PC 

Hooftstraat in Amsterdam en wilden weg van 
de drukte in de stad. In de rust en natuur van 
Sijbekarspel vonden zij een nieuw thuis. Wil-
lemieke: “We hebben een enorm ontzag voor 
de constructie van de stolp, die enorme hoe-
veelheid kubieke meters, die hoogte, die dikke 

‘We zijn schatplichtig aan de stolpen’
Vrienden van de Stolp delen kennis en ervaring

Willemieke Ottevanger en Jan-Willem Zijlker. (Foto: aangeleverd)

Cor en Ria Spijker. (Foto: aangeleverd)
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palen die het geheel dragen. Ongelooflijk im-
posant. En zo fijn dat je een soort mini-land-
goedje hebt waar veel groen omheen ligt”. Jan 
Willem: “We hebben een aantal lakenvelders 
rondlopen, hele mooie koeien. En varkens. We 
genieten hier enorm van het groen, de dieren 
en opknappen van onze stolp. We voelen ons 
ook verantwoordelijk voor het in stand houden 
ervan. Door de vorige eigenaresse is ons met-
een te verstaan gegeven dat we donateur moes-
ten worden van de Boerderijenstichting. Daar-
door hebben we een paar leuke en interessante 
bijeenkomsten kunnen bijwonen. We hebben 
mensen leren kennen die zo enthousiast zijn 
over hun stolp, dat we er gewoon graag eens 
langs willen gaan. Door deze contacten weet 
je een beetje wie je met welke vraag zou kun-
nen benaderen. En bij vragen kunnen we al-
tijd een beroep op ze doen”.

Ervaring
Zowel onder de stolpeigenaren, als onder de 
vele professionals en liefhebbers is door de ja-
ren heen een schat aan ervaring opgebouwd. 
Stolpbewoners weten uit eerste hand hoe je 
een goede schilder vindt, een vergunning aan-
vraagt, wat een warmtepomp oplevert en wie 
de beste rietdekker in de buurt is. Een groot 
netwerk hebben van mede-stolpenbewoners 
kan veel opleveren.
De Boerderijenstichting Noord-Holland wil 
daarom dat het contact tussen stolpenbewo-
ners en –liefhebbers intensiever wordt. Zo-
dat er verbinding ontstaat, meer informatie 
uitgewisseld wordt, kennis op een laagdrem-

pelige wijze gedeeld en (toekomstige) bewo-
ners geïnspireerd worden. Daarom bestaat de 
Stolpencommunity Vierkantdelers. Alles on-
der het motto, ‘samen weten we meer en kun-
nen we meer’.
Er zijn nog een aantal activiteiten die in 2018 
voor de Stolpencommunity Vierkantdelers wor-
den georganiseerd, kijk daarvoor op de website 
www.boerderijestichting.nl. Er is ook een mo-
gelijkheid om digitaal informatie uit te wisse-
len via https://community.monumenten.nl/
stolpencommunity
Dit project is opgezet met partnerorganisaties 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-
Holland, Nationaal Restauratiefonds en Agra-
risch Erfgoed Nederland.

Ook Vriend van de Stolp worden? Als 
Vriend word je uitgenodigd voor activi-
teiten en evenementen, ontmoet je ande-
re stolpbewoners, krijg je raad en advies 
en vier keer per jaar ligt er een nieuws-
brief boordevol informatie en verhalen op 
je deurmat. Wie voor 30 november 2018 
Vriend van de Stolp wordt voor het jaar 
2019, steunt niet alleen het behoud van 
stolpen in Noord-Holland, maar krijgt ook 
het magazine ‘ de Stolp’ en de december-
nieuwbrief  gratis per post. 

Kijk voor meer informatie op 
www.boerderijenstichting.nl of meld je 
aan op info@boerderijenstichting.nl

Bouwbedrijf Hans Bossen
Hans Bossen is een begrip in de Noordkop voor nieuwbouw en renovatie. 

Wij zijn een allround bouwbedrijf dat vele mogelijkheden biedt voor u als consument. 
Hiervan hebben wij veel voorbeelden die onze veelzijdigheid duidelijk maken.

 
Wilt u meer informatie? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! 
Tel. 06 22220640 • info@hansbossen.nl

Vakantiehuis 'Boezem' Beton storten in Heerhugowaard

Melkveehouderij bestaande uit woonhuis, ligboxenstal 
met recente uitbreiding, werktuigenloods en paardenloods 

op erf en land totaal groot circa 70 hectare
Informeer naar de mogelijkheden

Noordervaart 30 A | 1841 HA Stompetoren
072-5039797 | www.agriteam.nl

TE KOOP

Hofweg 4 Hippolytushoef

energieneutraal nieuwbouwen of verbouwen!


