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De Boerderijenstichting Noord-Holland (BSNH) distantieert zich van het artikel in het Noord-Hollands 

Dagblad van 24 november jl. over de stolpenwaarderingskaart. Het artikel geeft in toon, door een niet 



correcte voorstelling van zaken en door gebrek aan nuancering geen goed beeld van onze 

opvattingen en werkwijze.   
Foto: geanonimiseerd 
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Verrassende tussenrapportage verduurzaming stolpen 
 

  

Energetische verduurzaming is wereldwijd een van de belangrijkste vraagstukken, zeker ook voor 

stolpen die een woonfunctie hebben gekregen. Zo’n stolp is al gauw drie of vier keer zo groot als een 

gewone woning en daarmee loopt de energierekening al gauw uit de hand. Daarom is er binnen het 

project Karakteristieke Boerderijen in het Waddengebied een plek ingeruimd voor dit vraagstuk. In 

samenwerking met de Hogeschool Inholland wordt er naar innovatieve oplossingen gezocht die niet 

alleen zijn gericht op de deelnemende boerderijen in dit project, maar ook kunnen dienen als 

voorbeeld voor andere stolpeneigenaren. 

Foto: geanonimiseerd 
  

Fotobijschrift: Links voor de klas Peter van Zutphen, voorzitter van de Boerderijenstichting Noord-

Holland, rechts van hem geanonimiseerd 
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Nieuwe vrienden 

Geboren en getogen in eigen stolp 
 

  



Geanonimiseerd  wonen in een stolp geanonimiseerd in Abbekerk. 

Vroeger was dit Lambertschaag, de grenspaal staat nog verderop 

in de straat. Door gemeentelijke herindeling staat de stolp nu in 

Abbekerk. Geanonimiseerd  zijn echte stolpenliefhebbers en 

vinden daarom dat alle stolpen behouden moeten blijven. Omdat 

de Boerderijenstichting Noord-Holland daarvoor opkomt, hebben 

zij zich bij onze stichting als vriend aangesloten.  
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Turf als isolatie 
 

  

Sinds september zijn geanonimiseerd  eigenaar van De Pompstrook, een stolpboerderij in Lutjewinkel 

uit 1872. Ze willen de stolp grondig gaan verbouwen, waarvoor ze meerdere jaren hebben 

uitgetrokken. Ondertussen wonen ze in een klein gedeelte rechtsvoor in de boerderij. Bij de sloop van 



de opkamer linksvoor vonden ze turf en waarschijnlijk boekweitdoppen onder de vloer. Dit zal vroeger 

aangebracht zijn als isolatie. 
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Decembereditie Vrienden van de Stolp 
 

  

Het decembernummer van ons tijdschrift staat weer bol van allerlei stolpenwetenswaardigheden. Zo 

is nu na diep borend onderzoek het alleroudste, eikenhouten vierkant bekend en doen studenten 



bouwkunde verslag van hun verschillende onderzoeken naar het verduurzamen van stolpen. Deze 

samenwerking met Inholland levert leerzame en interessante visies op van maar liefst 50 jonge 

stolpenmeesters. 
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 De beste brandblusser voor stolpen met rieten dak  
 

  

Ondanks het treffen van de juiste brandveiligheidsmaatregelen is er helaas altijd kans op brand in 

een stolp. Bijvoorbeeld door kortsluiting, vlam in de pan of door menselijk handelen. Een 

brandblusser kan in zo’n geval de schade aanzienlijk beperken en zelfs levens redden. Maar welke 

brandblusser is in dat geval het meest effectief in een stolp met rieten kap? 
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