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Het Steunpunt Monumenten en Archeologie had met de Grote Stolpendag in Venhuizen tot doel het behoud van 
de stolp weer bovenaan alle agenda’s te krijgen. En dat lijkt gelukt te zijn.  
 

Bont gezelschap 
Medewerkers van een aantal grote stolpengemeenten gingen in de ochtend aan de slag met de kersverse 
handreiking voor gemeentelijk stolpenbeleid, getiteld Vierkant achter de stolp 2.0. Tussen de middag sloot in het 
vroegere gemeentehuis van Venhuizen een bont gezelschap aan. Van bestuurders tot belangenorganisaties, 
makelaars, studenten bouwkunst, ontwikkelaars, journalisten en de initiatiefnemers van Red de Stolp: ze waren 
er allemaal bij. En bovenal: tal van stolpbewoners.  
Al die verschillende aanwezigen maakten het Grote Stolpendebat tot een levendig en genuanceerd evenement. 
De stellingen die gepresenteerd werden leidden tot soms onverwachte reacties; alle aanwezigen bekeken de 
vraagstukken die op tafel kwamen vanuit hun eigen gezichtspunt. Het ging over gemeentelijk en provinciaal 
beleid (beschermen en ruimte bieden), financiering, verduurzaming, maatschappelijke en landschappelijke 
waarde, archeologisch onderzoek, herbestemming als ontwerpopgave, ambachtelijkheid en het omgaan met 
monumentale waarden. En over nog veel meer. 
 

Oplossingen en antwoorden 
Het bleek maar weer eens dat er geen eenvoudige oplossingen bestaan die als bij toverslag leiden tot het behoud 
van meer stolpen. Overheden, adviseurs en financiers kunnen allemaal hun steentje bijdragen om de stolpen die 
leeg komen een nieuwe toekomst te bieden. Een van de concrete plannen om stolpeigenaren te helpen is het 
openen van een zogeheten stolpenloket, waar mensen kunnen aankloppen met vragen over onderhoud en 
gebruik van een stolp. Vanuit het loket kunnen mensen direct geholpen worden, bijvoorbeeld met een 
keukentafelgesprek om de planvorming te verbeteren en het contact met de gemeente te stroomlijnen. Maar ze 
kunnen ook doorverwezen worden naar de Boerderijenstichting, de Loods Herbestemming of het 
Restauratiefonds. Op die manier worden stolpeneigenaren effectief ondersteund bij het onderhoud en gebruik van 
hun pand.  
Want van de eigenaren moeten we het uiteindelijk hebben. Zij beheren hun stolp, en dienen daarmee ook een 
publiek belang. Dat leidt soms tot problematische situaties, leegstand en verval, maar het gaat ook heel vaak 
goed. Dat verdient een feestje. 
 

Westfries feest 
En een feest was het, de Grote Stolpendag. Het verlaten gemeentehuis van Venhuizen was behalve podium voor 
debat ook tijdelijk herbestemd tot pop-up museum met een fototentoonstelling, een historische gedenksteen en 
ontwerpen van architectuurstudenten. De petitie Red de Stolp werd aangeboden aan leden van Provinciale 
Staten. Ruim 2200 mensen tekende deze petitie. Op de reuzenkaart van MOOI Noord-Holland werd er eten uit de 
buurt, lekkere koffie en veel informatie aangeboden. De plaatselijke fanfare speelde een deuntje. De stolp leeft.  
 
 
Bekijk hier het filmpje voor een impressie. 
 
Download hier de beknopte handreiking Vierkant achter de stolp 2.0 
 
 

OVER ONS 
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord- 
Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

https://www.steunpunterfgoednh.nl/inhoud/uploads/2018/06/Stolpenhandreiking-LR-WEBVERSIE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gHZ3WXwfeAA&feature=youtu.be
https://www.steunpunterfgoednh.nl/inhoud/uploads/2018/06/Stolpen-Samenvatting-LR-WEBVERSIE-SPREAD.pdf
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