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Stolpenprijs 2013 
 

Op 5 juli  heeft Elvira Sweet, gedeputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg van 
de provincie Noord-Holland, bij het Stolpensymposium in Hoogwoud, 
bekend gemaakt dat de provincie de Stolpenprijs 2013 heeft ingesteld.  
De Stolpenprijs 2013 is een prijs voor de beste herbestemming van een 
Noord-Hollandse stolpboerderij. Met deze prijs wil de provincie 
voorbeelden en aandacht genereren voor succesvolle herbestemmingen 
van dit kenmerkende Noord-Hollandse boerderijtype. De Stolpenprijs 
wordt uitgereikt aan de opdrachtgever van de verbouwing of 
restauratie. 
 
Met het aanreiken van geslaagde voorbeelden, kennis, ervaring en 
aanbevelingen biedt de provincie aan toekomstige opdrachtgevers van 
stolpverbouwingen informatie en inspiratie bij herbestemming.  Zo hoeft 
het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden en kunnen 
initiatiefnemers van elkaar leren. Naast toekomstige stolpeigenaren 
kunnen ook architecten en aannemers belang hebben bij de resultaten 
van de Stolpenprijs 2013.  
 
Voor de Stolpenprijs 2013 komen stolpboerderijen in aanmerking waarbij 
de manier waarop de herbestemming is vormgegeven, goed is 
toegesneden op de nieuwe functie. Ook dient rekening te zijn gehouden 
met de karakteristieken van de stolpboerderij.  
De Stolpenprijs 2013 verloopt volgens het Reglement Stolpenprijs en 
wordt digitaal uitgeschreven. De prijs wordt op verzoek van de provincie, 
georganiseerd door Architectuur Lokaal. 
 
Deelnemen en voordragen 
De provincie Noord-Holland roept opdrachtgevers van een gerealiseerde 
verbouwing of restauratie van een stolpboerderij op om aan de 
Stolpenprijs 2013 deel te nemen. Het is ook mogelijk, goede voorbeelden 
van een verbouwing of herbestemming voor te dragen voor de 
Stolpenprijs 2013, waarna de opdrachtgever van deze stolp wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan de prijs.  
 
Jury en beoordeling 
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige 
jury, die bestaat uit Lodewijk Baljon (Lodewijk Baljon 
Landschapsarchitecten, voorzitter van de jury), Haiko Meijer (Onix  



 
 
architecten), Dorine van Hoogstraten (architectuurhistoricus, voorzitter 
erfgoedcommissie WZNH) en Ugur Pekdemir, directievoorzitter Rabobank 
Noord-Kennemerland, Castricum. 
De jury nomineert maximaal vijf projecten, die zij vervolgens zal bezoeken, 
en wijst één winnaar aan. De winnaar van de Stolpenprijs 2013 ontvangt 
een speciaal ontworpen trofee. Hiernaast kan de jury twee eervolle 
vermeldingen toekennen. Aan eervolle vermeldingen is geen prijs 
verbonden. 
 
Prijsuitreiking en publicatie 
De Stolpenprijs 2013 wordt in november uitgereikt door de Provincie 
Noord-Holland. Bij de prijsuitreiking wordt een publicatie gepresenteerd. 
Daarin worden de vijf projecten die de jury heeft genomineerd 
opgenomen, evenals conclusies, aanbevelingen en praktische adviezen 
van de jury. De publicatie wordt digitaal gepubliceerd en zal ook als print 
on demand op papier verkrijgbaar zijn. 
 
Jaar van de Stolp en Jaar van de Boerderij 
De Stolpenprijs 2013 is ingesteld in het kader van het Jaar van de Stolp. Dit 
is een initiatief van de provincie Noord-Holland, in aansluiting op het Jaar 
van de Boerderij. Met het Jaar van de Stolp brengt de provincie het Noord-
Hollandse boerderijtype ‘de Stolp’ onder de aandacht om de 
bewustwording van de betekenis van deze iconen van het landschap te 
vergroten. Het programma voor dit themajaar wordt uitgevoerd door De 
Cultuurcompagnie Noord-Holland (CCNH) en de Boerderijenstichting 
Noord-Holland. 
Het Jaar van de Boerderij wordt georganiseerd door Agrarisch Erfgoed 
Nederland. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de historische 
boerderij in Nederland, die een belangrijk onderdeel vormt van ons 
nationale erfgoed en bepalend is voor het landschap.  
 
Informatie 
Kijk voor alle informatie op www.noord-holland.nl  / thema Cultuur  

 

 

 

 

http://www.cultuurcompagnie.nl/portfolio/projecten/detail/q/idproject/83/titel/jaar-van-de-stolp/
http://boerderij2013.nl/
http://www.noord-holland.nl/


Over de Noord-Hollandse Stolp 

De stolpboerderij met zijn piramidevormig dak is het icoon van het Noord-
Hollandse landschap. De 5.500 nog bestaande stolpen staan allemaal in 
Noord-Holland, boven het IJ. De stolpboerderij met bijbehorend erf is 
daarmee Noord-Hollands erfgoed bij uitstek. 
De stolp is in al zijn bescheidenheid een schoolvoorbeeld van de klassieke 
eenheid van functie, constructie en vorm. In de loop van de geschiedenis is 
als vanzelf en zonder voorschriften een standaardmodel voor de stolp 
ontstaan. In het hart ligt het ‘vierkant’. De hoofddraagconstructie bestaat 
uit vier zware houten stijlen met geschoorde houten liggers erover, 
waarbinnen het hooi wordt opgeslagen. Eromheen liggen de stallen voor 
koeien en kleinvee, de woning en de ‘dars’, werkruimte en bergplaats voor 
karren en machines; alles compact samengevat onder een 
piramidevormige kap, afgedekt met riet of pannen.  
De opzet was ook flexibel binnen dit schema. Als de boer vermogend was 
werd er een woonhuis vóór de boerderij gebouwd, of de stolp kreeg twee 
vierkanten. Soms werden delen buiten het vierkant weggelaten of verder 
uitgebouwd. Die flexibiliteit maakt dat de stolp een nieuwe bestemming 
kan krijgen met behoud van de herkenbaarheid, als dat met de nodige 
aandacht en deskundigheid gebeurt. 
Met de schaalvergroting in de landbouw werd de stolp te klein voor een 
efficiënte bedrijfsvoering. In het beste geval houdt de stolp zijn functie en 
bouwt de boer nieuwe veestallen op het erf, of dient zich een nieuwe 
eigenaar aan met een passende nieuwe bestemming. Is dat niet het geval 
dan dreigen leegstand, verwaarlozing en sloop. Dit proces van 
functieverandering en verbouwing van wat nog resteert aan stolpen, zal 
niet stoppen zolang er nog boeren zijn die hun bedrijf beëindigen. Wie een 
stolp verwerft om er een tweede leven aan te geven heeft belang bij 
informatie over hoe dat aangepakt kan worden. De benodigde investering 
is vaak zo groot dat het loont om de hulp in te roepen van een architect.  
Inmiddels is een behoorlijk deel van de Noord-Hollandse stolpen in handen 
gekomen van stedelingen die landelijk zijn gaan wonen. Ze zijn meestal 
verbouwd tot woning, soms gecombineerd met werkruimte. Andere 
stolpen hebben een nieuwe bestemming gekregen als bed and breakfast, 
zorgboerderij of andere sociale voorziening. Soms is de karakteristieke 
indeling van de stolp daarvoor aangepast, in andere gevallen zijn op het 
erf nieuwe bijgebouwen geplaatst. De aanpassingen zijn veelal met zorg 
en liefde gebeurd, en getuigen soms van creativiteit en inventiviteit.  


