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Boerderijen in Putten
K.Boeder
Belofte maakt schuld. Vandaar in een beknopt artikel iets over
boerderijen in de gemeente Putten. Er zijn twee redenen waarom
ik graag hierover wat schrijf. Ten eerste is er tot op heden weinig of niets over boerderijen op de Zuid-Veluwe in het algemeen
en de gemeente Putten in het bijzonder gepubliceerd. Een andere reden is het feit dat de traditionele boerderij - als’ het ware
vergroeid met het landschap - als gevolg van de revolutionaire
veranderingen sinds de jaren zestig in ijltempo het veld ruimt,
zodat er over twintig jaar niet veel meer van te zien zal zijn, behoudens enkele door het rijk of misschien door de gemeente Putten beschermde boerderijen.
We zullen enkele kenmerkende karakteristieken proberen te ‘geven waarbij we af en toe over de gemeentegrenzen kijken, voor
zover dit ter verduidelijking nodig is. Het aardige van onze oude
boerderijen is dat het sterk functioneel bepaalde bedrijfsgebouwen waren, waarvan het gebruik uitermate nauw blijkt samen te
hangen met door de omgeving bepaalde factoren en de landbouwkundige ontwikkelingen. Het gebruik en de inrichting zijn
dus direct afleesbaar aan het uiterlijk en aan allerlei kleine details.

Algemene situering
Het grondgebied van Putten ligt tegen de flank van het
Ve1uwemassief‚ uitlopend in dekzandruggen van het noordelijk
deel van de Gelderse Vallei en is langs het IJsselmeer afgezoomd
door de kleigronden van de polder Arkemheen. Naast een eng
rond het dorp Putten die inmiddels bebouwd is, is de grond naar
het westen toe in hoofdzaak ontgonnen in zogenaamde kampen,
afgewisseld met heidevelden en broekgronden. Tot ca 1900 werd
hier overwegend het gemengde bedrijf uitgeoefend.
Om een idee te geven van de samenstelling van de veestapel in
de gemeente Putten is hieronder de veetelling van 1526 o pgenomen en een telling uit 1846. Opvallend is het veel grotere aantal
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paarden in 1526. Vermoedelijk hangt‘ dit samen met andere
landbouwmethoden, o.a. het regelmatig scheuren van grasland
en het gebruik van minder efficiënte ploegen.
jaar

paarden rundvee

varkens

schapen bevolking

1526

932

2046

309

6826

ca 1450

1846

246

1620

680

2146

ca 3500

Bij dit gemengde bedrijf stond de veeteelt in dienst van de landbouw. De mestproduktie ging vóór alles. Het was de spil waar
alles om draaide. Dit werkte zeer sterk door in het werk op de
boerderij.
Ook in Putten kwamen veel woeste gronden voor, niet alleen
heide, maar ook veenachtige broekgronden‚ die gebruikt werden
voor het slaan van plaggen of, als de grond niet té slecht was,
eenmaal per jaar werden gehooid. Veel boeren pachtten echter
hooiland in de Arkemheense polder om te kunnen voorzien in de
behoefte aan hooi. De plaggen die in deze woeste gronden werden geslagen, werden gebruikt bij de mestproduktie. De produktie van zoveel mogelijk mest was weer nodig om de vruchtbaarheid van de akkers op peil te houden. Het één stond dus in
nauw verband met het ander en leverde een vrij nauwkeurig bepaald evenwicht op, dat gemakkelijk kon worden verstoord. Die
verstoring ontstond naast een toenemende bevolking - met onder
andere het ontstaan van Krachtighuizen op de heide 4- door een
verbetering van de afwatering, verdeling van de woeste gronden
met opheffing van de malenschappen en het steeds grotere gebruik van kunstmest. Langzamerhand groeiden de boerderijen
als gemengd bedrijf naar een situatie waarbij de landbouw meer
in dienst stond van de veeteelt. Deze periode werd eigenlijk in de
jaren zestig van deze eeuw afgesloten toen door de komst van
ligboxstallen met de daaraan gekoppelde schaalvergroting de
aandacht eenzijdig op de veeteelt kwam te liggen.
Deze aardverschuiving betekende in het algemeen het einde van
de traditionele boerderij als bedrijfsgebouw, een enkele uitzondering daargelaten. Hoewel de sinds de jaren dertig nieuw gebouwde boerderijen al sterk van de traditionele typen afweken‚
was het tot circa 1960 zowel qua bedrijfsgrootte als bedrijfsvoe-
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ring mogelijk de oude boerderij aan te passen. Ook in het verleden bleek de boerderij redelijk flexibel als het ging om het verwerken van de diverse veranderingen en wijzigingen. Hieraan
kwam rond 1960 definitief een einde.

Erfindeling
Alle wat
grotere
boerderijen
in Putten
en de omringende
buurtschappen
Diermen,
Hell en
Gerven waren zogeheten samengestelde
erven. Dat
wil zeggen,
dat het
hoofdgebouw omringd werd
door allerlei bijgebouwen met een specifieke functie, zoals een
bakhuis al dan niet gecombineerd met een varkenskot, een
schaapskooi, twee of drie kapbergen en een wagenschuur ( afbeelding 1). A1 deze nauw op elkaar afgestemde onderdelen
vormden de boerderij in ruimere zin. In oude pachtcontracten
wordt dan ook steeds gesproken over "huys en hof". Boerderijen
die in deze samenhang nog vrij gaaf bewaard zijn gebleven zijn
onder andere "Groot Hell" en "De Otter". Het hoofdgebouw lag
steeds met de deeldeuren naar de ingang tot het erf gekeerd.
Links of rechts van de deeldeuren stonden twee of drie kapbergen (bij de boerderij "Groot Hell" bleven nog twee vijfroedige
kapbergen gespaard) en aan de tegenoverliggende zijde stond
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dan een schaapskooi, een wagenschuur of het opgaande geriefhout. Op deze wijze ontstond een soort plein voor de deeldeuren,
de "brink" geheten. Aan de kant van de "geut" stond het bakhuis
met een aangebouwd of vrijstaand varkenskot. Voor of naast het
huis lag dan nog een royale moestuin, omzoomd door een beukenhaag.

Boerderijtype en constructie
De boerderijen van vóór circa 1910 behoren zonder uitzondering
tot de grote groep van de zogeheten hallehuisboerderijen, die te
vinden is in geheel Midden- en Oost Nederland. Bij dit hallehuis
is het wonen, werken, stallen en het tassen van hooi en graan
onder één dak samengebracht, in tegenstelling tot de kophalsrompboerderij uit Friesland. De oervorm van het hallehuis‚ het
"los hoes", dat wil zeggen een ongedeelde ruimte zonder scheiding, waar mensen en vee verblijven, heeft zich in de Achterhoek
en Twente tot in het begin van deze eeuw kunnen handhaven.
Voor zover de bronnen ons inlichten en uit nog bestaande boerderijen uit de eerste helft van de 17e eeuw blijkt, was op de
Zuid-Veluwe in de 16e en 17e eeuw reeds sprake van een duidelijke scheiding tussen de deel en het woongedeelte. Dit is vermoedelijk een gevolg van het beschikbaar komen van baksteen
voor de verstening van het woongedeelte, onder invloed van de
steden. De naamgeving van de boerderij "De Steenen Kamer"
gaat vermoedelijk op deze eerste fase terug. De boerderijen van
het hallehuistype kenmerken zich verder, net als veel middeleeuwse kerken, door hun driebeukigheid, namelijk een brede
middenbeuk met twee smalle zijbeuken (afbeelding 2). Deze
driebeukigheid vinden wij zowel in het woonhuis terug als
woonkeuken, heerd", geflankeerd door een smalle zijkamer en
een kelder met opkamer‚ als in het achterhuis met de brede
dorsdeel met in de smalle zijbeuken de stalling van het vee.
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Deze brede middenbeuk wordt overspannen door een gebintconstructie (afbeelding 3) die bestaat uit twee stijlen met er tussen
een ankerbalk, die de stijlen als het ware verankert. Boven de
deel waren deze ankerbalken belegd met slieten of schaaldelen
waarop het hooi en het koren werden opgetast. Oorspronkelijk
liepen de ankerbalkgebinten door tot in de "heerd". In de 15e en
begin 16e eeuw,
toen

de

bak-

steen nog niet of
nauwelijks werd
gebruikt bij het
bouwen

van

boerderijen,
stond zowel in
de voor- als in
de

achtergevel

zo'n gebint (afbeelding 4). Eén
van de zeer weinige voorbeelden met een restant van zo’n gebint in de voorgevel
is de boerderij "Groot Middelaar" in Stoutenburg bij Hoevelaken.
In de achtergevel hield dit gebint het langste stand en was dan
met gepotdekselde delen bekleed.
Tot diep in het begin van deze eeuw hadden veel boerderijen nog
een eehee1 houten achterhuis. Boven de "heerd" was‘ een balkenzoidering be1egd met brede houten delen. Hierboven werd
oorspronkelijk het zaad opgeslagen en diverse vruchten gedroogd tegen de grote warme schoorsteen boven de verwarmde
"heerd", de meest droge plaats in de hele boerderij.
Tot ver in de negentiende eeuw werd de hoofddraagconstructie
van ankerbalken met de etijien en de stijlplaten van eikehout
gemaakt. Dit eikehout was meestal afkomstig uit het bij qe
boerderij groeiende geriefhout. Bij veel boerderijen in de buurten
Diermen en Hell is dit geriefhout nog te zien.
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Een enkele keer werd voor de ankerbalkconstructie ook wel populierenhout gebruikt, omdat dit hout beter in staat was zware
1asten te dragen dan eikehout. In de tweede helft van de „egentiende eeuw

komt langzamerhand bezaagd grenehout in ge-

bruik, vooral bij boerderijen van de landgoed-eigenaren.

Achterhuis
De brede middendeel met een hoogte onder de balken van circa
3.00 a 3.20 mtr werd aan weerszijden begrensd door de lage zijbeuken‚ voorzien van een zoldering ter hoogte van de zijgevels‚
de hilde. Op deze hilde vond het gedorste stro veelal een plaats
en tegen het woongedeelte was de knechtenkamer getimmerd.
Voor de opkomst van de kippenhouderij was tegen de achtergevel op deze hilde een kippenhok afgeschoten. Dit kippenhok was
voor de kippen bereikbaar met behulp van het aan de buitenzijde aangebrachte kippeladdertje. Aan één zijde stonden de koeien, aan de andere zijde de paarden en het jongvee. De varkens,
die tot 1880 hoofdzakelijk voor eigen gebruik werden gehouden,
vonden doorgaans onderdak in een apart varkenskot met uitloop
op het erf. De koeien stonden tot ca. 1900 bij de boerderijen
voor

gemengd

bedrijf in een
potstal

(af-

beelding

5)

met de koppen
naar de deel,
vastgebonden
aan

houten

staken.

Boer-

derijen

langs

de rand van de Arkemheense polder die meer gericht waren op
veeteelt kenden al veel langer een grupstal.
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Bij de potstallen waren de lage zijmuren geen probleem, muren
van 1.20 m waren geen uitzondering. Bij de invoering van de
grupstal werd dit wel een probleem vanwege de noodzaak van
een "achterpad". Daarom werden de zijmuren verhoogd om hiervoor de nodige ruimte te scheppen.
De mestluiken, waardoor de plaggen in de potstal werden gevlijd
en de mest werd uitgeworpen, werden meestal vervangen door
mestdeuren. Naast de boerderij werd voor het opvangen van de
gier een gierkelder gebouwd.
De deel was oorspronkelijk van leem in verband met het dorsen
van het graan met de dorsstok. Met de komst van de dorsmachine werd de deel bestaat met straatklinkertjes. Dit vergemakkelijkte het voeren van spurrie en voederbieten. Na de oorlog
werd deze afgestreken met of vervangen door beton. De deel liep
vanaf het woongedeelte duidelijk naar de deeldeuren af, soms
wel met een hoogteverschil van 40 a 50 cm. Vandaar dat men
nog steeds spreekt van het "boveneind" en het benedeneind" van
de deel. Naast de deeldeuren op het benedeneind" stond een
vpomp voor het drinkwater ten behoeve van het vee. Al het
melkgevende vee stond op volgorde van leeftijd, met de oudste
koeien aan het boveneind" en de vaarzen aan het "benedeneind".

Voorhuis
Evenals het bedrijfsgedeelte, dat qua indeling sinds de late Middeleeuwen niet wezenlijk veranderde, bleef het woongedeelte bij
de boerderijen in Putten en omgeving globaal gelijk, wat een gevolg was van de tamelijk geisoleerde omstandigheden en de beperkte bestaansmogelijkheden die de grond bood. Vergroting van
het woongedeelte werd gerealiseerd door het ter plaatse opwippen van het dak. Hierdoor ontstond een ruimere en beter bruikbare zijkamer. Onder andere aan de Vleessteeg zijn van deze
ontwikkeling nog enkele boerderijen te zien.
Vanuit Oost-Utrecht kwam in het begin van de 19e eeuw een
ontwikkeling op gang waarbij men het voorhuis naar links of
naar rechts met een kap uitbouwde. Aan de Slichtenhorsterweg
onder Nijkerk komen nog enkele exemplaren voor. Deze ontwik-
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keling werd voltooid door het woongedeelte ook naar de andere
zijde uit te bouwen, zodat het dwarshuis ontstond, ook bekend
als T-boerderij, een veel voorkomend type in de Betuwe. Deze
laatste fase zette in de omgeving van Putten niet door. Een enkel
voorbeeld vinden we in de buurtschap Diermen.

De "Heerd"
De centrale leefruimte in het woongedeelte was de "heerd". Van
hieruit waren alle andere vertrekken bereikbaar. Zeer dominerend in de "heerd" was de stookplaats, die in Putten altijd tegen
de scheidingsmuur met de deel was gelegen. Deze was over de
volle breedte van de "heerd" voorzien van een geprofileerde
schouwlijst met erop de diverse schotels. De ruimte onder de
schouw vormde bijna een apart vertrekje en was bij de rijkere
boeren vanaf de 18e eeuw geheel betegeld met tegels, voorzien
van bijbelse voorstellingen en soms ter weerszijden van de
haardplaat voorzien van een tableau met een zittende hond of
kat, boer met paard of iets dergelijks. De wand direct achte r de
haardplaats werd sinds de 19e eeuw betegeld met een baan
donkere schildpadtegels"‚ zodat roet en smeer minder opvielen.
In de "heerd" werd zowel gekookt als gewoond en geslapen.
Eén zijde van de "heerd" werd begrensd door een zijkamer‚ die in
gebruik was als slaapkamer. Aanvankelijk waren hiervoor een of
twee bedsteden in deze kamer getimmerd. In het laatst van de
vorige eeuw, met meer aandacht voor het slaapgenot‚ werden de
bedsteden bij de rijkere boeren vervangen door een alkoof, een
soort bedkamer.
Aan de andere zijde van de "heerd" was de toegang naar de
"geut"‚ de spoelkeuken. Dit was oorspronkelijk een niet verwarmd vertrek, voorzien van een pomp, waar al het vaatwerk
werd gespoeld en de boter werd gekarnd en toebereid. Na de
tweede wereldoorlog werd de "geut" meestal verbouwd tot woonkeuken.
Onverbrekelijk verbonden met de "geut" was de toegang naar de
kelder en de opkamer. Hiervoor heeft men een specifieke oplossing gevonden in een schuin geplaatst dubbel luik naar de kel-
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der met op een der luiken een aantal traptreden om de opkamer
te bereiken.

De kelders konden soms vanwege het grondwater

niet te diep gemaakt worden en rezen daardoor hoog boven de
grond op. Daardoor schoot er vooral bij de oudere boerderijen in
samenhang met de lage zijgevels nog maar weinig over voor een
apart vertrek boven de kelder, vandaar dat het vertrek dan de
naam "kelderzolder" droeg. Dit vertrek werd altijd gebruikt om te
slapen en bevatte dan ook een of twee bedsteden. Om een wat
ruimere opkamer te krijgen werd rond 1900 vaak de zijmuur
verhoogd en kreeg de boerderij ter plaatse een opgewipt dak.
De "geut" was altijd van buitenaf bereikbaar. Aan die zijde was
dan ook altijd het bakhuis te vinden. De plaatsing van deze buitendeur bepaalde tevens de plaats van het bakhuis. Een merkwaardigheid is dat in de buurtschappen Diermen‚ Hell en ‘Gerven evenals grote delen van de gemeente Nijkerk geen deur in de
voorgevel voorkomt. Daar is de geutdeur nog steeds van buitenaf
de enige deur naar het woongedeelte.

Gevelindeling en materiaalgebruik
De verstening van de gevels is op de Zuid-Veluwe pas zeer laat
voltooid. Van de oudere boerderijen werd vanaf de late 16e eeuw
wel het woongedeelte van baksteen opgetrokken maar het bedrijfsgedeelte en de stallen nog niet. Tot in het begin van de
twintigste eeuw bezaten nog veel boerderijen in de omgeving van
Putten een geheel houten achterhuis. Een voorbeeld hiervan
vinden we bij de boerderij "De Steenen Kamer".
Als we in de achtergevel van een oude boerderij bijvoorbeeld
muurankers uit 1896 zien zitten, dan zegt dit niets over de
feitelijke

ouderdom

van

de

boerderij,

maar

wel

over

de

verstening van het achterhuis. In de zijgevel is dan duidelijk een
loodrechte naad te zien op de scheiding van het voor- en
achterhuis.
Naarmate de 19e eeuw vordert" wordt de symmetrische opbouw
van de voorgevel steeds strakker en dwangmatiger. Zelfs het
aanvankelijk bestaande hoogteverschil tussen het venster van de
zijkamer en dat van de opkamer verdwijnt, zodat aan de
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buitenzijde niet te zien is waar de kelder zit. Ter plaatse van de
opkamer staat dit kozijn dan als het ware op de vloer om de
symmetrie niet te doorbreken.
In de as van de achtergevel waren de brede

deeldeuren

geplaatst. Bij de oude houten achtergevels was dit een recht
afgesloten opening. Opvallend is dat veel boerderijen in Putten
ook bij de verstening hun rechtafgesloten deeldeuren gevat in
een kozijn met schamphouten hebben behouden. Bij veel
achtergevels werd ook wel een korfboog geslagen voorzien van
een sluitsteen met het jaartal van de bouw en de initialen van de
eigenaar. Bij veel ontginningsboerderijtjes van na 1900 werd in
plaats van de korfboog de eenvoudiger te maken segmentboog
aangebracht.
De deeldeuren draaiden bij alle oude boerderijen naar binnen
open en sloten tegen een zogenaamde middenpaal. Deze kon
voor het naar binnen rijden van de oogstwagens worden
weggenomen. Boven de deeldeuren zat meestal een hooiluik, het
"balkvenster", dat uitkwam boven de ankerbalken‚ waardoor het
hooi naar binnen kon worden gestoken. De deeldeuren werden
meestal geflankeerd door kleine gietijzeren rondboog-raampjes,
die een schaars licht op de deel wierpen als de deeldeuren
gesloten waren.
Alle

wat

oudere

wolfseinden.

Dit

boerderijen
zijn

de

hebben

afschuiningen

een
aan

zadeldak
de

voor-

met
en

achtergevel. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren bijna alle
boerderijen nog gedekt met riet of stro, afgewerkt met een nok
van dakpansgewijze over elkaar gelegde plaggen. Een kunstig en
opvallend onderdeel van veel boerderijen in de buurtschappen
Hell en Diermen zijn de prachtig gesneden windveren en lijsten
aan de voet van het dak, onder andere bij de boerderij De Otter".

Bakhuizen
Veel boerderijen in Putten hebben nog een bakhuis. Een zeer
fraai voor-beeld vinden we bij de boerderij "Groot Hell". In de
vorige eeuw kwam alleen bij de grotere boerderijen een bakhuis
voor. De kleine boerderijen hadden alleen een broodoven op een
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beschutte plaats op het
erf. Het bakhuis werd
gebruikt voor het
bakken van het brood
en de daarmee
samenhangende
werkzaamheden en het
koken van het‘
varkensvoer in de
sopketel". In de zomer
werd het bakhuis ook
wel gebruikt als
woning. Het bakhuis heeft, zoals eerder vermeld, een functionele
samenhang met de "geut" (afbeelding 6). In veel gevallen liggen
de deuren van geut" en bakhuis tegenover elkaar. In ieder geval
staat het bakhuis altijd aan die kant van de boerderij waar ook
de "geut" is gesitueerd. We kennen zowel bakhuizen met een
inpandige als met een uitgebouwde oven. De uitpandige
oventjes, die met leem waren vermet-seld, zijn bijna overal
verdwenen. Voor of naast de oven was een schouw met
stookplaats voor de "sopketel" waarin het varkensvoer werd
gekookt. Het waren eenvoudige rechthoekige gebouwtjes van
steens metselwerk met een lage zoldering en een zadeldak met
sporen kapje. In verband met het brandgevaar werden de
bakhuizen altijd met pannen gedekt. Op de zolder werden de
takkebossen uit de hakhoutwallen opgeslagen en droog gestookt
alvorens deze werden gebruikt om de oven heet te stoken.
Daarom zat in het topgeveltje boven de deur vaak een luikje om
de takkebossen naar binnen te kunnen steken.

Schuren
Deze zijn qua constructie en opzet gelijk aan de boerderijen. Zij
werden oorspronkelijk gebruikt voor het onderbrengen van de
brandzoden, de wagens en werktuigen, echte wagenschuren dus.
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden in de
zijbeuken de fokkalveren en -varkens ondergebracht. De schuren staan los op het erf. Aanvankelijk bestonden de wanden
rondom uit brede over elkaar getimmerde eiken planken (gepatdekselde delen). Met de opkomst van het fokken van varkens
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werden deze schuren versteend, of men bouwde geheel nieuwe
stenen schuren.
Nijkerk was in de 18e eeuw het centrum van de tabaksteelt.
Voor het drogen van deze tabak werden zeer lange houten schuren gebouwd waarvan een zijbeuk weggelaten werd. Hierdoor
ontstond een hoge wand, die voorzien werd van vertikale draaiende luiken voor de ventilatie. In de buurtschap Diermen stonden vroeger meerdere van deze schuren. En zeldzaam overgebleven exemplaar staat nog aan de Diermenseweg.

Kapbergen
Putten ligt in een gebied waar in vroeger tijd vanouds veel kapbergen voorkwamen. Op kaarten uit de 16e eeuw komen deze
kapbergen al voor. De kapbergen stonden aan de "brink" op een
zodanige wijze dat het hooi of het ongedorste graan gemakkelijk
via de deeldeuren naar binnen gebracht kon worden. om gedorst
of gehakseld te worden. De kleinere boerderijen bezaten veelal 2roedige kapbergen. Bij de grote boerderijen stonden wel 3 grote
4- of 5-roedige kapbergen.
De kap was beweegbaar langs de roeden en werd geheven" met
behulp van een vijzel. Zo kon de opslag aangepast worden aan
de grootte van de oogst. Het voordeel van een vijfroeder was dat
met 1 roede meer dan een vierroeder ongeveer 60% meer tasoppervlak werd verkregen. De eiken roeden werden ongeveer een
meter diep ingegraven en waren elk op regelmatige afstand voorzien van schuin naar binnen oplopende gaten om de pen in
vast te zetten waar het dak met een beugel aan hing. De opening
tussen het dak en het opgetaste hooi of graan werd vroeger
dichtgezet met aan de kap hangende schermen, "smachten“ genaamd, die waren gevlochten van roggestro.
In de berg werd eerst een laag van 50 cm takkebossen gespreid
tegen optrekkend vocht, waarna in veel gevallen eerst een laag
van het in juni gewonnen hooi werd getast‚ met daarop het ongedorste graan uit de maanden juli en augustus. Na het dorsen
werd het roggestro steeds op de hilt of op de balken getast‚ het
haverstro werd dan gehakseld en aan de paarden gevoerd.
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Schaapskooien
Vroeger werden ook op de Neder-Veluwe nog veel schapen gehouden. In 1846 bezaten de gemeenten Putten, Barneveld en
Ermelo bij elkaar nog 11.274 schapen. Deze schapen werden
primair gehouden voor de produktie van mest. Vandaar dat
voorheen op bijna elk erf op de Veluwe wel een schaapskooi
voorkwam. In feite waren het niet meer dan overdekte potstallen. Door de opkomst van kunstmest; het verdwijnen van de
woeste gronden en de lage wolprijzen was het rond 1920 met. de
schapen wel ongeveer gedaan.
De oude benaming voor schaapskooi was "schot". De meeste
schaapskooien, zowel op de Veluwe als in Oost-Utrecht‚ hebben
schuin naar de deuren toelopende wanden, zodat de schapen er
gemakkelijk uitgedreven konden worden. In de omgeving van
Putten komen ook diversei rechthoekig kooien voor, onder andere bij Groot Hell". De constructieve opbouw is hetzelfde.

Oor-

spronkelijk hadden de schaapskooien alleen een keermuur die
net boven de grond uitstak‚ waarop de houten wanden waren
geplaatst. Pas later werden de muren geheel van steen. Omdat
stijlen voor de ondersteuning van de kap in de schaapskooi
stonden, moesten de wanden aan de buitenzijde geschoord worden door stutten, onder andere bij de schaapskooi van Groot
Hussel aan de Stationsstraat. Bij de oudste types schaapskooien
staken deze stijlen of benen nog gedeeltelijk door de wanden
naar buiten.

K. Boeder
Ede, mei 1992.

Verklarende woordenlijst
Alkoof
een klein niet of nauwelijks verlicht slaapvertrek naast een grotere kamer en ervan gescheiden doordubbele deuren ofgordijn.
Gebintconstructie
een samenstel van twee staanders of stijlen met ertussen een
horizontale balk, de zogenaamde ankerbalk. De constructie
wordt stijf gemaakt door middel van schoren.

Boeder, K. - Boerderijen in Putten - PHG, Putten 1992

- 16

-

Gepotdekseld
een houten wand waarvan de horizontale planken als dakpannen over elkaar zijn gespijkerd.
Geut
een spoelkeuken, die oorspronkelijk niet verwarmd werd.
Grupstal
een stal met een standruimte voor de koe en een aparte goot of
grup

achter de koeien voor de mest.

Heerd
het verwarmde hoofdwoonvertrek, waar tevens gekookt en gegeten werd.
Kapberg
een bergplaats voor hooi of ongedorst koren met een beweegbare
kap.
Opkamer
een kamer die enkele treden hoger ligt dan de heerd en gelegen
is boven de kelder.
Potstal
een soort verdiepte kuil waarin het vee op de mest staat.
Schouwlijst
een horizontale met geprofileerde lijsten afgetimmerde balk,
waar

op de schoorsteen rust. Op de uitstekende bovenlijst

konden

rechtop grote delfts blauwe of tinnen schotels worden

neergezet.
Slieten
geschilde boomstammen van grote lengte en een diameter van
10 á 12 cm. Deze liggen over de ankerbalken van de gebintconstructie om er hooi of koren op te slaan. Schaaldelen hebben
dezelfde functie, maar zijn halfrond en van de buitenkant van
dikkere boomstammen gezaagd.
Vaars
een jonge koe van ca 2-3 jaar oud.
Roede
een ingegraven staander of stijl, waarlangs de kap van een kapberg op en neer kan worden bewogen.
Sporenkapje
een dakkonstruktie van sporen. Deze sporen zijn rechthoekig of
rond en lopen van de onderkant van het dak (de dakvoet) tot de
nok. Op de sporen zijn panlatten getimmerd, waarop de pannen
worden gelegd.
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