
Toespraak  
 

'Nieuw, duurzaam perspectief voor stolpenbehoud door het stimuleren van 
gemeenschappelijke waarden’ 

 
 

Dank voor het ontvangst. Ik heb grote waardering voor uw Boerderijenstichting en uw  

Community Vierkantdelers.  Dit vanwege uw missie om de stolpboerderij te 

behouden door het delen en verspreiding van kennis en ervaring.    

 

De stolpboerderij is immers een historisch boerderijtype dat gedurende vier eeuwen 

alleen in Noord-Holland werd gebouwd en daarmee bepalend is voor de identiteit van 

onze provincie. Zij zijn de fysieke getuigenis van een eeuwenlange agrarische 

ontwikkeling en zijn daarmee een essentieel onderdeel van ons cultuur-historisch 

landschap. De Boerderijenstichting voert daarom terecht het motto: “Zonder de stolp 

zou Noord-Holland Noord-Holland niet meer zijn”. 

 

Uw missie past goed binnen ons erfgoedbeleid dat er op is gericht om het 

maatschappelijk belang van de stolpboerderij te dienen door eigenaren van 

stolpboerderijen te ondersteunen in het duurzaam behoud van hun stolp, onder meer 

door advisering over toekomstig gebruik, maar ook door subsidiering en financiering. 

Dit omdat het behoud van stolpboerderijen in eerste instantie wordt gedragen door 

eigenaren. De praktijk wijst uit dat ze dat ook vergaand doen en daarmee hoeders 

van dit erfgoed zijn en voor continuïteit zorgen. Dat is ook de reden dat wij komend 

anderhalf jaar stolpeigenaren ondersteunen door een bijdrage te leveren aan de 

advieskosten voor de stolpenconsulent. Deze onafhankelijke adviseur helpt 

eigenaren tijdens een keukentafelgesprek waarbij de ruimtelijke kwaliteit bij 

transformaties wordt vergroot. 

 

Ondanks de vele initiatieven tot behoud door hergebruik staat dit icoon in de gehele 

provincie onder druk ten gevolge van bedrijfsbeëindiging en initiatieven in het 

landschap. Iets minder dan de helft van de 10.000 stolpen die de provincie in 1950 

nog telde is inmiddels verdwenen. De 5000 resterende stolpen vormen evengoed 

nog een indrukwekkend aantal getuigenissen van ons agrarisch verleden. Ongeveer 

10 procent wordt beschermd als monument. Van de overige 90 procent hebben we 

nog onvoldoende inzicht in de cultuurhistorische waarden. Er zijn zorgen dat de 

onbeschermde stolpen door sloop nog verder in aantal terug zullen gaan. 

 

Daarom ben ik op dit moment aan het verkennen of we tot een nieuwe opdracht 

kunnen komen om deze ontwikkeling te keren. Deze opdracht zou inhouden dat we 

een waarderingskaart voor stolpen maken – de Noord-Hollandse stolpenkaart -  

waarin we de onbeschermde stolpen een cultuurhistorische waardering geven.  

 

Ik zou  die waardering willen maken op basis van criteria die we  samen met 

gemeenten en andere partners in het veld  - waaronder uiteraard uw community - 



willen ontwikkelen. Tezamen kunnen we dan nog sterker de schouders zetten onder 

het behoud van de stolpen.  

 

De stolpen waar u en ik zo trots op zijn, die belangrijke dragers van ons cultuur-

historisch landschap, verdienen een goede bescherming. Ik zie er naar uit om de 

komende jaren dit samen met uw Boerderijenstichting en uw Community 

Vierkantdelers te bevorderen.  

 

Dank voor uw aandacht. 
 


