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Boerderijenstichting Noord-Holland ’Vrienden van de
stolp’ gaat verpakken en vertrutten tegen

Het gaat daarbij om ontwikkelin-
gen en oplossingen die in meerdere
dorpen of wijken spelen, en een aan-
zienlijk deel van het buitengebied
betreffen. Hoe deze visie eruit ziet,
bepaalt de gemeente samen met alle
inwoners en ondernemers.

Informatieweek
Tijdens de Week van de Omgevings-
visie - van 13 januari tot en met 17 ja-
nuari - gaan raadsleden en gemeen-
temedewerkers op tien drukbezoch-
te plekken in de gemeente, zoals su-
permarkten en dorpshuizen en de
weekmarkt in de stad Schagen in ge-
sprek met inwoners. Burgemeester

Marjan van Kampen: ,,Met deze toe-
komstvisie laten we zien waar we
kansen zien voor ontwikkelingen,
of noodzaak voor verandering is.
Het behandelt vragen zoals: Hoe
ziet onze gemeente er over tien jaar
uit? Wat maakt ons gebied bijzon-
der en wat willen we behouden? Wat
kan er beter? En hoe gaan we om
met nieuwe ontwikkelingen zoals
woningbouw, ruimte voor bedrijven
of het opwekken van duurzame
energie? Dit zijn vragen die wij niet
alleen kunnen beantwoorden. Daar-
om gaan wij deze vragen samen met
onze inwoners en ondernemers be-
antwoorden.’’

Negen vragen
De gemeente nodigt iedereen uit om
op één van de tien plekken langs te
komen. Mensen kunnen dan met-
een de negen digitale vragen van de
Omgevingsvisie beantwoorden, die
op 13 januari beschikbaar komen via
via www.omgevingsvisieschagen.nl

Het begin
Van Kampen: ,,Alle input helpt de
gemeente om een Omgevingsvisie te
maken. En dit is nog maar het begin,
want er volgen meer momenten
waarop mensen inbreng kunnen le-
veren. In maart 2020 houden we
werksessies over de waarden van on-
ze gemeente en nieuwe ontwikke-
lingen zoals woningbouw en op-
wekking van duurzame energie.’’

De toekomstvisie is naar verwach-
ting in de eerste helft van 2021 klaar,
en wordt vastgesteld door de ge-
meenteraad.

Meekijken naar
toekomst Schagen

Richard Zut 
r.zut@mediahuis.nl

Inwoners worden
uitgenodigd om
mening te geven

Schagen Hoe ziet de gemeente
Schagen eruit in het jaar 2030? En
wat voor toekomstbeeld hebben de
inwoners van nu (46.500, red.) zelf
eigenlijk? Die vragen staan centraal
bij de voorbereidingen die de ge-
meente treft voor het vaststellen van
een zogenaamde ’Omgevingsvisie’. 
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Wie lid is van Burgernet ontvangt
af en toe een bericht op de tele-
foon, met de vraag uit te kijken
naar een persoon of voertuig.
Vaak gaat het om een vermissing,

diefstal of andere verdachte situ-
atie. 

Als de deelnemer dan in eigen
buurt iets ziet, kan hij of zij dat
rechtstreeks melden. Dit komt
binnen bij de meldkamer die de
deelnemers ook een bericht
stuurt over de afloop. 

Er zijn in het hele land 2,4 mil-
joen mensen lid van Burgernet.
Ze krijgen hun bericht via sms, als
spraakbericht, via de Burgerne-
tapp, op Facebook of via Twitter.
Elke deelnemer mag zelf kiezen
via welk kanaal het bericht bin-
nenkomt. Aanmelden kan via
www.burgernet.nl .

Schagen zoekt Burgernetters
Richard Zut

Schagen De gemeente Scha-
gen telt 4159 inwoners die zijn
aangesloten op Burgernet. ,,Een
mooi aantal, maar dat kan beter
en dus roepen wij mensen op zich
massaal aan te melden, want Bur-
gernet-leden houden de buurt
veilig’’, zegt wethouder Sigge van
der Veek.

Openheid en soberheid, dat zijn de
belangrijkste kenmerken van een
erf dat past bij een stolp. Peter van
Zutphen: „In en rond een stolp,
met eeuwenlang wonen en werken
onder één dak, heeft alles een re-
den. Doelmatigheid was troef. De
boer moest binnen zicht kunnen
houden op zijn vee buiten. De
voorzijde bleef zelfs geheel vrij, om
voorbijgangers ruim zicht te bie-
den. Zo groeiden stolpen uit tot
het visitekaartje van Noord-Hol-
land, als puntige bakens in het
vlakke landschap. Dat authentieke
beeld dreigt in de verdrukking te
komen, vooral door onwetend-
heid.”

Avontuur
Geert Klaver (38) komt dat bijna
dagelijks tegen. De makelaar uit
Nieuwe Niedorp is marktleider in
de aan- en verkoop van stolpen. Dit
jaar verwisselden totaal tweehon-
derd stolpen boven het Noordzee-
kanaal van eigenaar, gemiddeld
voor bijna zeven ton (authentieke

boerderijen en jonge stolpwonin-
gen). „Een stolp is een avontuur.
Kopers weten niet altijd waar ze
aan beginnen. Je kunt wel denken
dat zaken als erfgoed, landschap en

erfinrichting bekend zijn, maar dat
is niet zo. Nieuwe eigenaren willen
er echt iets moois van maken, maar
ze hebben vaak niet de kennis
waarmee je verder komt. Je moet

ze helpen”, zegt hij in De Stolp, het
nieuwe magazine van de Boerderij-
enstichting. Helpen, dat is waarop
de stichting zich steeds sterker
richt. 

Stolpencommunity Vierkantde-
lers is een van de nieuwe activitei-
ten van ’Vrienden van de stolp’
(opgericht in 1988). Op een open
digitaal platform worden kennis
en ervaringen gedeeld. Ook wor-
den stolpencolleges gegeven, steeds
over één aspect en met sprekers.
Vandaag staat het erf centraal.

Vijver
De bijeenkomst is in De Kleihorst,
de stolp van Ank van der Horst
(64). Met dit college viert zij het
150-jarig bestaan van haar boerde-
rij. Ank is een van de ’ambassa-
deurs’ van de Boerderijenstichting.
Is zij tevreden over haar erf? „Niet
helemaal. Na de aankoop in 1981
heb ik een vijver aangelegd. Eigen-
lijk moet ik die dempen, zo’n vijver
past niet bij een stolp. Daar stond
je toen helemaal niet bij stil.”

Een moestuin, boomgaard, ka-
velsloot, rommelhoekje, gras. Een
stolp als iconisch bouwwerk in het
landschap vraagt om een functio-
nele aankleding.

Peter van Zutphen: „Dat bete-
kent niet dat er rond een stolp
niets anders mogelijk is. We moe-
ten ons niet star richten op een
historiserende aanpak. Maar stol-
pen hoeven niet te worden aange-
kleed, vertrutting past niet bij zo’n
robuust woontype. Geef die stoere
vorm in zijn volle glorie de ruimte,
dat is voldoende. Een van onze
vuistregels aan onwetende eigena-
ren is: royaal zicht op de stolp.

Natuurlijk, parkeerplaatsen, tram-
poline, camping - alles blijft moge-
lijk. Maar doe dat aan de zijkanten
en achterkant.”

Wilma Eelman uit Den Burg
benadrukt een andere vuistregel.
De Texelse is bestuurslid van de
Boerderijenstichting. In De Stolp
zegt zij tot particuliere plannen-
makers: „Denk niet alleen van
binnen naar buiten, maar kijk ook
met andere ogen: van buiten naar
binnen.’’ 

„Kijk vanuit het landschap naar
je stolp, het erf en de omgeving.
Vind je je stolp dan nog steeds een
plaatje, of schrik je van dat geplan-
de dakraam? Kan die nieuwe
schuur meer naar achter, om zicht

te houden op de stolp?” Eelman
slaakt een hartenkreet. „Stolpen
zijn karakteristieke blikvangers in
het landschap. Verstop die trotse
piramiden van het noorden niet
achter schaamgroen, schuttingen
of schuren. Een stolp wil, moet en
mag worden gezien.”

Landschapsarchitect Dorien de

Boer (36) heeft in Callantsoog Stu-
dio Groenburg. „Een mooi boeren-
erf is voor mij goed ingepast in het
landschap, als ensemble van bebou-
wing en groen. Van een afstand
vormen de dakvlakken en de hoge
bomen een mooie harmonie”, legde
ze gisteren uit.

Bij de aanpak van de ruimte om
de stolp vindt De Boer vooral de
streekeigen erfinrichting en locale
tradities belangrijk. „Die zijn sterk
van invloed op hoe je openheid en
ruimte beleeft.”

Meer generaties
Steeds vaker komen in en rond een
stolp meer generaties te wonen.
„Die ontwikkeling is sterk in op-
gang”, stelt makelaar Geert Klaver.
Landschapsarchitect Dorien de
Boer: „Wat willen deze nieuwe
bewoners? Hoe kunnen hun wen-
sen verantwoord worden ingepast?
Een moestuin is leuk, maar niet als
die niet wordt onderhouden. Dan
moet je iets anders bedenken.”

Voorzitter Peter van Zutphen
heeft nog een extra vuistregel voor
nieuwe eigenaren. „Neem de tijd.
Verdiep je in de lange ontstaansge-
schiedenis van dat prachtige oude
erf. Profiteer van kennis en advie-
zen. En maak dan een plan.” 

In Waarland. ,,Een stolp wil, moet en mag worden gezien”, zegt de Boerderijenstichting. FOTO BSNH/MART GROENTJES

Boerderijen bij de ’Blauwe brug’ in Barsingerhorn. Met veel ’gewone’ bomen. FOTO BSNH/MART GROENTJES

Nieuwe Niedorp. ,,Een boerenerf moet niet aangeharkt zijn. Het moet leven.” FOTO BSNH/KENNETH STAMP

’Dat mooie boerenerf
komt in de verdrukking’

Ed Dekker
ed.dekker@mediahuis.nl

Anna Paulowna Verpakken en
vertrutten van stolpen, daar
gruwt Peter van Zutphen van.
„Als we niets doen, gaat het
steeds meer die kant op.” Hij is
voorzitter van ’Vrienden van de
stolp’, de Boerderijenstichting
Noord-Holland. De stichting
houdt vandaag in Anna Paulow-
na een informatiebijeenkomst
over het stolpenerf. 

Ank van der Horst bij haar stolp in Anna Paulowna. Hier is vandaag een ’stol-
pencollege’ over erven. Kennis en ervaring uitwisselen. FOTO BSNH/KENNETH STAMP

Stolpencollege
’Oervorm van een eerlijk bouwtype’

De Amsterdamse architect Jan-Richard Kikkert (56) vertelt vandaag op
het stolpencollege in Anna Paulowna van Boerderijenstichting
Noord-Holland ’Vrienden van de stolp’ over de mogelijkheden van de
stolp als een ’oervorm van een eerlijk bouwtype’. Ir. Kikkert is ook
hoofd architectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Als
project van de masteropleiding architectuur liet hij studenten
onderzoek doen naar de potenties van stolpen. „En die zijn heel groot.”

’Laat dat stoere
beeld in volle
glorie uitkomen’


