
 
   

 

 
Het bestuur van de Boerderijenstichting Noord-Holland nodigt u uit voor het 
Stolpencollege op 28 december 2019 

 
Levende stolperven  
De ziel van de stolp 

 
In dit laatste Stolpencollege van 2019 bespreken we de kernwaarden ofwel de ‘ziel’ van 
stolp. Wat maakt een stolpboerderij tot een echte stolpboerderij en welk erf hoort daarbij? 
Wat is een oerstolp? En waar moet je op letten als je gaat verbouwen of je erf opnieuw gaat 
inrichten om nieuwe functies toe te voegen?  
 



Levende stolperven zijn stolperven die een nieuwe passende functie krijgen of gekregen 
hebben. Stolpen en erven waar cultuurhistorische kwaliteit en karakter wordt gekoppeld aan 
nieuw elan en rendement. Het hernieuwde stolperf is een eigentijds antwoord op alle 
ontwikkelingen die in het landelijk gebied op ons afkomen.  
  
Voor de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is dit een blijvend thema 
waar kennis op gedeeld kan en moet worden. Gelukkig hebben we al een aantal mooie 
voorbeelden, waar nieuwe functies slim en verantwoord zijn toegepast. Een ervan is B&B de 
Kleihorst in Anna Paulowna, die in het komende jaar 150 jaar bestaat en in nog steeds in 
volle glorie rendeert. 
 
Kom daarom kijken en leren op zaterdag 28 december, vanaf 15.00 tot circa 18.00 uur in 
de prachtige stolp De Kleihorst van ambassadeur en gastvrouw Ank van der Horst.  
Adres: Veerweg 7, 1761 JM in Anna Paulowna. 
 
Het programma bestaat uit welkom en inleiding door de voorzitter BSNH Peter van Zutphen, 
een lezing over de kwaliteit van de stolp van architect Jan Richard Kikkert, met ruimte voor 
discussie en een rondleiding door de Kleihorst.  
We sluiten rond 16.30 uur het programma én het jaar 2019 feestelijk af met een goede 
borrel met producten uit de omgeving . 
 
Deelname is gratis, maar de ruimte is beperkt tot ongeveer 35 deelnemers. Aanmelden via 
info@boerderijenstichting.nl 
 
Ps. Voor het echte stolpengevoel zitten we in de dors. Warme kleding, sokken en schoenen 
aanbevolen. 
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