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Inzenden van documentatie 
 
Door middel van documentatie laat u zien waarom uw stolp voor de Stolpenprijs 2013 in 
aanmerking komt en als voorbeeld kan dienen voor anderen, die van plan zijn hun 
stolpboerderij te verbouwen. Uit de inzending moet dus blijken wat er aan de stolpboerderij is 
veranderd, waarom dit gebeurde en hoe.   
 
Iedere verbouwing is anders. De inzendingen worden beoordeeld op de informatie die u zelf 
beschikbaar stelt.  
De digitaal in te zenden documentatie bestaat uit maximaal 2 pagina’s A4 beeldmateriaal 
bestand en 1 pagina A4 tekst in één bestand (pdf, word of zip).  
Hiernaast zijn bouwtekeningen wenselijk. Daarop zijn bijvoorbeeld situering, plattegronden, 
gevels en dwarsdoorsneden en te zien. Bouwtekeningen kunnen per post worden toegestuurd. 
 
Voor het beeld (2 A4 pdf / enkelzijdig) valt te denken aan: 
- plattegrond van de situering of luchtfoto van stolp, erf en omringend landschap 
- foto’s van voor de verbouwing en de huidige situatie 
- plattegrond en zo mogelijk dwarsdoorsnede van de oude situatie en de nieuwe 
- foto’s van details 
 
Bij de tekst (1 A4 pdf / enkelzijdig) gaat het om korte en bondige informatie over het waarom 
van de verbouwing, uw wensen en ambities, waar liep u tegenaan?  
In uw toelichting kunt u ingaan op de volgende onderwerpen:  
- waarom kan uw project als voorbeeld dienen voor anderen? 
- wat hielden herbestemming en verbouwing in voor boerderij, erf en landschap? 
- wat is de achtergrond en aanleiding voor de verbouwing en wat waren uw specifieke wensen? 
- is het project volgens plan uitgevoerd?  
- welke hindernissen kwam u als opdrachtgever tegen en hoe bent u daarmee omgegaan? 
- wat heeft u van het project geleerd? Wat zou u een volgende keer anders doen? 
- elke verbouwing is uniek; heeft u over uw verbouwingen nog bijzonderheden te melden? 
 
Inzenden van documentatie 
De digitale documentatie wordt ingezonden door het uploaden van de pdf via het 
deelnameformulier.  
Bouwtekeningen worden per post toegestuurd aan: Stolpenprijs 2013, Architectuur Lokaal, 
Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam. Let op:  stuur alleen kopieën toe, waarop uw naam 
en adres is vermeld. De kopieën worden niet teruggestuurd.  

http://arch-lokaal.nl/stolpenprijs-2013/

