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Interessante details: de rijk versierde 
wind veren en makelaar van boerderij De 
Bisschop in de Limmerkoog. Foto: Henk van Bruggen
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aangelegd met geld van rijke kooplieden 
uit Amsterdam. 
In de Gooi- en Vechtstreek en in Amstel-
land zijn het vooral de hallehuisboer-
derijen, krukhuisboerderijen en T-huis 
 boerderijen: in een langhuis vonden vee-
stalling en het gemengde bedrijf samen 
onderdak, de hooiberging stond verder-
op, los op het erf. 
In de Haarlemmermeer herinnert de 
 diversiteit aan boerderijtypen uit het 
land ons aan een negentiende-eeuws 
ideaal: deze nieuwe polder werd op de 
kaart gezet als nationaal project. 

Erven waren op een vanzelf
sprekende manier natuur
vriendelijk 
Eeuwenlang vormden boerderij, erf en 
beplanting een logisch systeem dat 
 volledig in de structuur van het land-
schap was opgenomen. Sloten, bomen 
of hagen waren bijna altijd aanwezig, en 
per streek verschillend. Het boerenerf 
werd op verschillende manieren ge-
bruikt: als (sier)tuin, met een boomgaard, 
een bleek, een open mestvaalt. Om-
zoomd door een windsingel of juist met 
overzichtelijke hagen; met sloten en een 
sober hek; of juist met een rijk versierde 
toegangspoort. Vaak was er een duidelijk 
onderscheid tussen ‘voor’ en ‘achter’. Het 
‘voor’ was het domein van de boerin. Zij 
bestierde de bleek, de boomgaard, de 
moestuin en soms een siertuin. Onder 
haar hoede waren ook vaak het kippen-
hok en in de veehouderijgebieden de 
boenstoep - waar melkemmers en melk-
bussen geschrobd werden en op een rek 
te drogen gezet. Op het ‘achter’ runde de 
boer het agrarisch bedrijf: het vee en de 
stallen, de mestvaalt, aparte schuren 
voor opslag van machines en materialen. 

Boerenerven in beeld tijdens 

Als men ergens in Nederland trots is op 
zijn historische boerderijen, dan zeker in 
Noord-Holland. Boerderijen, erven en 
 beplanting samengebracht op groene 
eilandjes zijn beeldbepalende elementen 
in het open landschap. Duizenden  
oude boerderijen verspreid over Noord-
Holland vormen samen een tastbare 
 herinnering aan ontstaan en ontwik-
keling van het landschap. Zeker, in het 
open Noord-Holland springt de vier-
kante stolp als ‘piramide van de polder’  
in het oog. Maar er is nog veel meer 
 variatie in bouwstijl en erfinrichting  
te bewonderen. Een boerderij als land-
schappelijk  baken:  aan het specifieke 
verkavelingspatroon, aan de boerderij-
vorm en aan de erfinrichting is te zien 
waar je in Noord-Holland bent. 

Herkennen van de streek
Op het ‘oude land’ van Texel bijvoorbeeld 
vind je de schapenboet.  De platte, 
 houten gevel is hier gericht op het 
noordoosten, omdat de wind op Texel 
overwegend vanuit het zuidwesten 
waait. In West-Friesland en de Duinstreek 
herkennen we de streek aan een van de 
talrijke vormvarianten van de stolp: aan 
het vierkante stolplichaam is de woon-
huisgevel als een afzonderlijk, vooruit-
stekend  element toegevoegd. 
In Waterland, in de Zaanstreek en ook in 
oostelijk West-Friesland herkennen we 
de oude lintdorpen in het landschap aan 
de opeenvolgende ligging van stolp-
boerderijen. Op de smalle strokenver-
kaveling in oude veengebieden liggen 
de erven dicht op elkaar. 
Dat we in de Beemster zijn, zien we aan 
de statige herenboerderijen.  Zij vertellen 
ons over de herkomst van deze zeven-
tiende-eeuwse droogmakerij die werd 

Jaar van de Boerderij

Het achtererf werd extensief beheerd  
en was op een vanzelfsprekende manier 
 natuurvriendelijk en rijk aan wilde 
 planten en dieren. 

Boererven zijn levend erfgoed
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
hebben duizenden oude boerderijen 
hun agrarische functie verloren. De 
 gebouwen werden afgebroken of ver-
bouwd tot woning, kantoor, horeca of 
zorginstelling. Aan de inrichting van het 
erf is soms nog het oorspronkelijke 
 agrarische karakter te herkennen.  
Maar net zo vaak sneuvelden de karakte-
ristieke elementen van het oude boeren-
erf onder de vernieuwingsdrang. Boer-
derijen en erven zijn levend erfgoed,  
dat steeds aangepast moet worden aan 
verande ringen in leven en werken. 
“Ook Landschap Noord-Holland draagt 
haar steentje bij aan de doelstellingen 
van het Jaar van de Boerderij,” vertelt 

 Nicky Schuurman van Landschap 
Noord-Holland. “Wat ik mooi vind 
aan Noord-Holland is dat er zoveel 
 ver schillende landschappen zijn. De 
 af wisseling tussen open land en duin-
gebied bijvoorbeeld; of de veen weide-
gebieden met al die prachtige sloten 
en kaveltjes; en weer anders is het glooi-
ende keileemlandschap van Wieringen. 
Het inrichten van een boerenerf, 
 rekening houdend met de ontstaans-
geschiedenis, dat is zo belangrijk voor 
de beleving van het landschap. Wil je 
een uitbundige siertuin of een sobere 
‘skeipe-erf’, voor klinkers, boerengeel-
tjes en grint?  
Het kiezen van de juiste beplanting is 
ook nog eens gunstig voor de natuur: 
meer insecten, vogels en vlinders 
 krijgen een kans op een erf waar pre-
cies die  bomen, struiken en planten 
groeien die passen bij de grondsoort 
en bodem van de streek.”

Dit jaar bent u welkom op tal van historische boerderijen. Trotse eigenaren en bewoners 

laten u meegenieten van eeuwenoude agrarische bouwkunst en de sfeer op het 

boerenerf. Tijdens het Jaar van de Boerderij 2013 staan ook erfinrichting en beplanting 

volop in de  aandacht. Dat is winst voor landschap en  natuur. DOOR ANITA BLIJDORP

Boerenervendag

Stichting Agrarisch Erfgoed Neder-
land promoot het Jaar van de 
 Boerderij 2013 met tal van eve-
nementen. Op 6 september kunt u 
meedoen aan de Boerenervendag. 
Actuele informatie op  
www.boerderij2013.nl. 
In Noord-Holland treden de 
 Vrienden van de Stolp naar buiten 
met praktische informatie en een 
gevarieerd programma. Een 
 brochure over de nieuwe wet- en 
regelgeving rond bouwen en ver-
bouwen verschijnt. Verder staan er 
op de agenda: excursies, culinair 
genieten op opengestelde erven, 
bijeenkomsten voor beleidsmakers, 
fietsroutes aangekleed met 
 historische verhalen, en meer.  
Zie www.boerderijenstichting.nl

Aanschaf erfbeplanting 
met flinke korting

Bij Landschap Noord-Holland kunt u 
terecht voor erfadviezen, voor het 
opstellen van een plan en voor de 
aanleg en inrichting van uw erf met 
streekgebonden kenmerken. Bent 
u toe aan nieuwe erfbeplanting? 
Noord-Hollanders krijgen 21 pro-
cent korting op aanleg en onder-
houd van ecologische erfbeplan-
ting. Dankzij de  Nationale Postcode 
Loterij. De winst voor de natuur is 
groot. Met simpele maatregelen 
 komen er meer planten en dieren op 
uw erf en in de tuin. Door bijvoor-
beeld planten te gebruiken die 
 stuifmeel en nectar  leveren voor  
 insecten. Of door broed-, drink- en 
schuilgelegenheid te maken voor 
dieren. Ook vogelnestkasten, 
 insectenhotels en vleer-
muiskasten vallen onder 
de  kortingsregeling.  
www.landschapnoordholland.nl.

De herbouwde Karnemelkplaats tussen de nieuwe vogelplassen bij Abbestede, 
staat erbij alsof hij nooit afgebrand is geweest. Foto: koos Leek
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Nieuw  gebruik van oud 
 cultuurgoed
Wie bouwplannen heeft kan voor advies 
terecht bij de Boerderijenstichting en bij 
Landschap Noord-Holland. Nicky Schuur-
man: “Er is niks mis met bouwen en ver-
nieuwen, landschap is geen museum, 
maar doe het op zo’n manier dat het 
bouwwerk en de inrichting van het erf 
mooi en herkenbaar blijft voor de streek. 
Schuurman begeleidt gemeenten  
en particuliere initiatiefnemers en hun 
adviseurs bij het hele proces van land-
schappelijk verantwoorde veranderingen 
op het erf.”

Stolpboerderijen ontstonden vanaf 
ongeveer 1500. Tussen Texel en de 
Haarlemmermeer kun je ze van ver 
zien liggen, vrij in het open landschap 
of met groepjes bijeen in een lint-
bebouwing. In deze compacte, vier-
kante boerderijen met hun typische 
daken in de vorm van een piramide 
vonden vee, boerengezin en hooi 
 samen onderdak. De basis van de 
bouwconstructie is een vierhoekig 
grondplan. De grootte van de stolp 
werd bepaald door de hoogte van de 
‘tas’, de hooiberg, én door de grootte 
van de veestapel: twaalf tot zestien 
stuks melkkoeien en bijbehorend 
jongvee was de optimale omvang  
van een gezinsbedrijf. De boer kon dit 
aantal koeien nog alleen of met hulp 

van de boerin of een zoon melken. Deze 
basisvorm heeft bijna vier eeuwen stand 
gehouden. Variaties in bouw en inrich-
ting waren er ook. Naast de normaalstolp 
met de darsdeuren aan de achterzijde 
van de boerderij, gericht op het achter-
liggende land, is er de West-Friese ge-
keerde stolp: hier zijn de darsdeuren aan 
de voorzijde, aan de wegkant, aange-
bracht. Er zijn stolpen met een dubbel tas-
vak, aan de buitenkant te herkennen aan 
de langere noklijn. En er zijn stolpen met 
een stalstaart: een langgerekte  uitbouw 
aan zij- of achterkant. Vaarboerderijen 
 waren stolpen in de waterrijke veenweide-
gebieden. En er zijn heren boerderijen, 
door rijke kooplieden uit Amsterdam in  
de zeventiende-eeuwse droogmakerijen 
en in West-Friesland  gebouwd. 

Op dit moment zijn er nog ongeveer 
5.400 stolpen over in Noord-Holland. 
Tien jaar geleden, tijdens ‘2003 Jaar 
van de Boerderij’, werd de noodklok 
geluid over het in hoog tempo ver-
dwijnend agrarisch erfgoed; in Noord-
Holland door de Boerderijenstichting. 
En met succes. Positief is de sindsdien 
toegenomen belangstelling en waar-
dering voor historische boerderijen,  
bijgebouwen en erven. Toch is er nog 
steeds reden voor grote zorg. Nog  
te veel oudere boerderijen staan leeg 
of vallen ten prooi aan de sloophamer. 
Alle activiteiten tijdens het Jaar van de 
Boerderij 2013 geven samen een  
beeld van de problematiek én voor-
beelden van geslaagde restauraties  
en herbestemming.

De stolp: een icoon van het NoordHollands landschap

Gemeenten maken ook nog op een 
 andere manier gebruik van de kennis 
over het traditionele boerenbedrijf.  
Nicky Schuurman: “De paardenhouderij 
bijvoorbeeld, die is in de afgelopen 
 twintig jaar enorm gegroeid. Wat wil  
een gemeente met al die stallen, rijbak-
ken en schuren? Ook bij de vergroting 
van  agrarische bedrijfskavels en bij 
 nieuwe bouwwerken op oude erven  
kun je  kijken hoe dat bijdraagt aan  
het behoud of de kwaliteit van het 
 landschap.” 

Landschap Noord-Holland voert daarom 
 ervenstudies uit en geeft advies hoe 
nieuwe ontwikkelingen in het buiten-
gebied op verantwoorde wijze zijn in te 
passen. Een historisch onderzoek maakt 
deel uit van de analyse.  Historische 
 verenigingen en het publiek kunnen 
daarbij helpen. Oude foto’s, prenten en 
schilderijen én de verhalen die oudere 
bewoners daarbij hebben, geven 
 belangrijke informatie over de  indeling, 
beplanting en gebruiken op boeren-
erven van toen. Informatie die van 
 onschatbare waarde is bij nieuw   
gebruik van oud cultuurgoed. 

Stolpen zijn er in talrijke fraaie variaties. 1. Zorgboerderij in Aartswoud. Foto koos Leek 2. Westerweg in Limmen. Foto anne DiLLon 
3. Boerderij aan de Korte Wuiver te Aartswoud. Foto: koos Leek
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