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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen boerderijen 
onderzoeken. Het onderzoek in deze les is gericht op 
de boerderijen rondom Gramsbergen. Aan de hand 
van beelden zien de leerlingen welke typologieën van 
boerderijen er zijn in Nederland,  welke er voorkomen 
in Gramsbergen en wat de verschillen zijn. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen door het maken van 
opdrachten verschillende boerderijtypen 
onderscheiden en benoemen wat de streekeigen 
kenmerken van boerderijen rond Gramsbergen (in 
Twente) zijn.

Werkvorm
Stap 1
De docent vertelt aan de hand van foto’s en 
achtergrondinformatie op het digibord over 
boerderijen. In Nederland werd afhankelijk van de 
grond en de voorhanden materialen gebouwd. Zo 
ontstonden duidelijke streekverschillen. Traditie 
en vakmanschap zijn hierbij ook heel belangrijk 
geweest. 

Stap 2 
Maken van opdrachten via het opdrachtenformulier.  

Stap 3 
Nabespreken van de essentie van de les; kunnen 
de leerlingen minimaal drie verschillen aangeven 
tussen Twentse boerderijen en die uit 
rest van Nederland  

Lesbenodigdheden
•  Digitale foto’s voor op digibord
•  1 lesbrief met teksten
•  1 opdrachtenvel
•  1 Antwoordvel per groepje (of klassikaal 

bespreken)

Tijdsduur 
45 min (1 lesuur)

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Doornemen lesbrief (info bij elke foto)
•  Eventueel opzoeken aanvullende informatie 
•  Uitprinten opdrachtvellen
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bij boerderijtypen
Limburgse boerderij
De kleinere boerderijen in Limburg 
zijn meestal L-vormige hoeven  die 
vaak in vakwerkstijl zijn uitgevoerd. 
Vakwerk komt vooral voor in oostelijk 
Zuid-Limburg: de kalksteen was daar 
niet geschikt als bouwmateriaal, zodat 
men aangewezen was op lemen wanden 
verstevigd door houten geraamten.
De gesloten hoeve (ook wel 
binnenhoftype genoemd) komt in het 
zuiden van Limburg voor en is een 
doorontwikkelde L-vormige boerderij. 
eerst werd zo’n boerderij uitgebreid 
tot een U-vorm, later werd de U-vorm 
vaak gesloten naar het voorbeeld van de 
oudere kasteelhoeven. Woning, stallen 
en schuur zijn rondom een binnenplaats 
gegroepeerd.

Groninger boerderij
De Oldambtster boerderij komt voor 
in het Oost-Groningse Oldambt. 
Het is een stelpboerderij met een 
deftig woongedeelte voor de schuur, 
hoogstwaarschijnlijk rond 1825 
‘geimporteerd’ uit Oost-Friesland 
(Duitsland). In de 19e eeuw werd bij veel 
boerderijen een uitbouw gerealiseerd 
die ‘krimp’ genoemd wordt. Het dak aan 
de voorzijde is een afgeplat dak, een 
zogenaamd ‘wolfseind’. Deze boerderijen 
vormen in grote delen van Groningen 

een schril contrast met de armetierige arbeiderswoninkjes en keuterboerderijtjes. De boerenbedrijven in 
het Oldambt zijn erg groot (gebleven) omdat het ‘beklemrecht’ de splitsing van landerijen verbood. Het 
beklemrecht houdt in dat de pachter betaalt voor het erfelijke recht op het land. Door inpolderingen werd land 
veelal toegevoegd aan bestaande boerderijen, die daardoor meer opslagruimte nodig hadden. Er ontstonden 
zo 3-kap en zelfs 6-kap boerderijen. De bebouwing is eigendom van de boer. Monumentale boerderijen in het 
Oldambt worden ook wel ‘villaboerderij’ genoemd.

www.inoudeansichten.nl
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Noord-Hollandse stolpboerderij
De piramide van Noord-Holland, zo wordt 
ze wel genoemd. Ze is ook zo markant. 
Wie uitkijkt over het land ziet voortdurend 
stolpen aan de horizon. De vergelijking 
met een piramide ligt voor de hand, de 
kap loopt spits toe en torent hoog boven 
de omgeving uit. Maar verder dan de 
vorm gaat het Egyptische toch niet, de 
stolp is zo Hollands als wat.
De oudste West-Friese stolphoeve, van 
1659, staat in Blokker: ‘De Barmhartige 
Samaritaan’
In Noord-Hollandse stolpboerderijen 
liggen woonruimte, stallen en deel 

rondom een centrale tas (bergruimte voor hooi en graan) onder een piramidevormig dak. Net als veel 
woonhuizen in de Zaanstreek en het Waterland werden de meeste stolpboerderijen van hout gebouwd. 
Dit vanwege de drassige bodem en omdat de Zaanstreek het centrum was van de houthandel met het 
Oostzeegebied. De met lange planken gepotdekselde zijwanden zijn niet dragend: de vier balken op de hoeken 
van de hooitas in het midden van de ‘piramide’ dragen het dak. Het woongedeelte heeft vaak een fraaie 
dakspiegel: het dakgedeelte waar de rieten dakbedekking plaats maakt voor dakpannen. De wanden en de 
gevel zijn vaak van Zaans groen geschilderd hout. In alle Noord-Hollandse stolpboerderijen werd een deel 
van de stal vroeger als ‘zomerstal’ gebruikt. Dat wil zeggen dat als de dieren ‘s zomers in de wei stonden, 
dat deel van de stal opgeknapt en als woonruimte in gebruik genomen werd. Omdat de stolp niet geschikt is 
voor een modern agrarisch bedrijf, worden veel stolp verbouwd tot woonboerderij. Veel van de nog ongeveer 
1000 overgebleven stolpen staan op de monumentenlijst. Op Texel (en in West-Vlieland) komt een apart type 
stolpboerderij met een aangebouwd woongedeelte voor. Omdat Texel een schapeneiland is, staan er op het 
eiland veel typische schapenstallen, de zogenaamde ‘schapenboeten’ (die tegenwoordig overigens vooral als 
opslagruimte worden gebruikt). 

www.neerlandsgoed.nl
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Hallehuis
Het hallehuis staat als type dicht bij de 
oervorm van de boerderij in grote delen 
van noordwest Europa.
De oudste boerderijen waren geheel 
van hout en hadden meestal een min of 
meer rechthoekige of taps toelopende 
langgerekte plattegrond. Twee rijen
houten palen verdeelden de ruimte 
in drie parallelle beuken, waarvan de 
middelste meestal het breedste was. 
Deze palen (de stijlen) vormden ook de 
ondersteuning van de houtconstructie 
van het grote, met riet of stro gedekte 
dak. Balkverbindingen in lengteen 

dwarsrichting zorgden voor de versteviging van de constructie. De zijgevels waren vaak zeer laag en voorzien 
van lemen of houten wanden. Het woongedeelte was aanvankelijk nog niet door een dwarsmuur gescheiden 
van het stalgedeelte. Dit type wordt ook wel “los hoes” genoemd. Gaandeweg ontstond uit dit gebouwtype de 
traditionele hallehuisboerderij, in allerlei plaatselijke varianten en uitvoeringen.
Het bouwtype kon zeer flexibel worden toegepast. Het was geschikt voor de kleinste landarbeiderswoningen, 
maar ook voor de grote herenboerderijen.

Kenmerken
Karakteristiek voor de hallehuisboerderij zoals we die nu nog aantreffen, is de eenvoudige hoofdvorm met 
rechthoekige plattegrond, de lage zijgevels en het hoog opgaande steile zadeldak, dat in de meer open 
landschappen van wolfeinden werd voorzien (korte dakschilden boven voor- en achtergevel). Hierdoor waren 
ze meer gestroomlijnd en minder kwetsbaar voor de harde wind. In de meer bosrijke streken en gebieden 
waar de traditie van een zeer intensieve erfbeplanting met windsingels bleef bestaan, bleven de hoge (houten) 
windgevoelige topgevels in zwang, zoals ook in het besloten coulissenlandschap van Twente en de omgeving 
van Winterswijk. Het grote boerderijdak is gedekt met riet of pannen of combinaties daarvan. De sobere 

bakstenen gevels bezitten heel soms nog restanten van 
oudere vakwerkconstructies.
In het bedrijfsgedeelte (de deel) is de driebeukige 
indeling van het hallehuis goed herkenbaar. De smalle 
zijbeuksruimten zijn in gebruik als veestalling, de bredere 
middendeel is toegankelijk via een brede dubbele deeldeur 
in de achtergevel van de boerderij. Het woongedeelte 
wordt van de stal gescheiden door een brandmuur, 
die tegelijkertijd diende als achterwand voor de grote 
haardplaats in het woongedeelte.

collectie HO
www.hglochem.nl/editor_documents/monumenten%20boerderijen.pdf

Detail rietvlechtwerk
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Kop Hals Romp boerderij
De kop-hals-rompboerderij is een boerderijtype dat veel voorkomt in Friesland en in het westen en 
noorden van Groningen. De boerderij heeft deze benaming gekregen doordat de vorm doet denken aan een 
liggende koe. Hierbij is het woonhuisgedeelte de kop, het middengedeelte de hals en de schuur de romp. Dit 
boerderijtype valt in de hoofdgroep Noordelijke huisgroep.
De kop-hals-rompboerderij is ontstaan uit de langhuisboerderij. Rond 1600 ging het in Nederland erg goed in 
de landbouwsector en waren voor de oogst grotere opslagplaatsen nodig. Aan de zijkant van de boerderij werd 
een stuk aangebouwd. Hierdoor ontstond de kop-hals-rompboerderij, waarbij het woongedeelte niet recht voor 
de schuur staat. De nieuwe boerderijen werden vanaf die tijd op deze manier gebouwd.
Bron: wikipedia

http://zoom.nl/foto/architectuur/kop-hals-romp-boerderij.788729.html
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Langgevelboerderij
Een langgevelboerderij is een rechthoekig boerderijtype waarbij voorhuis, stal en schuur aan elkaar 
zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de lange gevels. De langgevelboerderij behoort tot de 
hallenhuisgroep en komt algemeen voor in de Belgische en Nederlandse Kempen (Brabant), het noorden van 
Nederlands Limburg en de Belgische streken Vochtig Haspengouw en Hageland. In Oost- en West-Vlaanderen 
vindt men verder geëvolueerde vormen van dit boerderijtype.
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Zeeuwse boerderij
De geschiedenis van de Zeeuwse 
boerderijen gaat terug tot het begin van 
de 17e/ eind 16e eeuw. Wat er daarvòòr 
aan boerderijen was, is verdwenen: 
weggespoeld door het water van de 
zee, verwoest door oorlogsgeweld, 
versleten en afgebroken door “ de tijd” en 
handelingen van mensen. Wat resteert 
uit die tijd zijn fundamenten en andere 
ondergrondse overblijfselen. Aan de 
hand van opgravingen kunnen we soms 
reconstructies van hoeves maken tot in, 
en zelfs tot vòòr de Romeinse tijd.

Wat de echte, bovengrondse boerderijen betreft, die zijn in Zeeland sterk beïnvloed door de bouwwijze van 
de Cisterciënzer monniken, die vanaf de vroege Middeleeuwen vanuit West Vlaanderen (Koksijde, Lissewege, 
Brugge) naar Zeeuws Vlaanderen en de Zeeuwse eilanden kwamen, en daar overal gingen inpolderen waarna 
ze ook boerderijen bouwden. De Cisterciënzers bouwden doelmatig , functioneel en degelijk. Ze gebruikten 
altijd de bouwmaterialen die ter plaatse aanwezig waren. In Zeeland waren dat: riet voor de dakbedekking, en 
hout dat werd aangevoerd door de grote Zeeuwse vloten die op de Baltische staten en Scandinavië voeren. 
Die schepen namen als retourvracht grenenhout mee, dat overvloedig aanwezig was in het Noorden. Aldus 
zijn onze boerenschuren van “Noors” grenenhout gebouwd, met inheems riet voor het dak. De bouwwijze met 
gebinten, schoren, latten, pen/gat verbindingen, dek- en ankerbalken zijn in Zeeland bijna altijd te herleiden 
tot de bouwwijze van de Cisterciënzers, die deze gedurende enkele eeuwen hanteerden en aan de Zeeuwen 
leerden. Ook de indeling van de schuren (dwarsdelen, dorsvloer met aan de achterkant stalruimtes) horen 
typisch bij de Cisterciënzers en bij West/Vlaanderen.

Het historische boerenhuis in Zeeland is ook gebaseerd op het type dat al vòòr zestienhonderd terug te vinden 
is in West-Vlaanderen, waar de Cisterciënzers al zo lang actief waren op de “ agrarische bouwmarkt”. Het 
Zeeuwse boerenhuis heeft een voorgevel met 2 ramen, een deur met de gang erachter die dwars door het 
huis loopt, en daarnaast weer 2 ramen. Aan de ene kant van het huis zijn 2 grote kamers, gescheiden door 
bedstedes met kasten(spindes), aan de andere kant van de gang bevinden zich nog een (slaap)kamer, de 
opkamer boven de kelders, en de keuken/karnkamer. Ondergronds dus de kelder(s), en een zolder met enkele 
bedstedes en de ruimte voor graanopslag. Aan de buitenkant direct tegen of heel dichtbij het huis de regenbak 
voor opvang van het hemelwater, bestemd als drinkwater voor het boerengezin.

De aldus kort omschreven Zeeuwse boerderij (met in ieder deel van Zeeland kleine verschillen) heeft van 
ongeveer 1600 tot 1950 gefunctioneerd.  Daarna is dan schaalvergroting, mechanisatie en  motorisatie 
gekomen, waardoor de historische hoeve minder functioneel werd. Tussen 1950 en nu zijn heel veel Zeeuwse 
traditionele hoeves verdwenen, aangepast en soms verknoeid.
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Vroeger bouwden de mensen allemaal verschillende 
boerderijen in Nederland. Het landschap en de 
omgeving waar je woonde bepaalde hoe de boerderij 
er uit zag en wat voor materiaal je kon gebruiken. 

Je hebt ze net allemaal gezien. Weet je ook nog 
waar?

1  Pak het losse opdrachtenvel en knip de 
foto’s uit. Plak ze daarna in de kaart 
op de plek waar jij denkt dat dit type 
boerderij voorkomt. 

In Gramsbergen komt het type ‘Hallehuisboerderij’ 
veel voor. Hij is langwerpig en werd gebruikt voor 
wonen en stalling van vee. In de schuren stonden de 
werktuigen en het hooi lag in de hooiberg. Bijzonder 
is dat er als versiering in deze regio vlechtwerk 
werd toegepast op de schuren. Dat zie je niet overal 
in Nederland. Vind je het mooi? 

Hier zie je een hallehuisboerderij, deze is wel heel 
lang. De kap werd van riet gemaakt; dat was het 
goedkoopst. Alle onderdelen van een boerderij 
hebben een naam; net als de onderdelen van je 
lichaam of van een auto. 

2    Kun je bedenken waar de volgende 
onderdelen horen?

Schrijf de nummers in de tekening:
1. Kap
2. Voorhuis
3. Achterhuis
4. Deel (dat is waar het vee staat)
5.  Baanderdeuren (daar moest een kar naar binnen 

kunnen in de boerderij)

6. Nok
7.  Wolfseind (afgeschuinde deel aan het eind van het 

dak)
8. Luiken



groep 7 & 8

3LES

naar 
begin

inhoud

Gramsbergen
Opdrachtenformulier

Dit is een oude schuur (zie foto).
Welke bouwmaterialen hebben ze allemaal voor de 
schuur gebruikt? (het zijn er 7) 

1

2

3

4

5

6

7

Waar in Nederland zou deze schuur staan denk je?
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1   Bij oude boerderijen (maar ook huizen) 
zie je allemaal kleine ruitjes in de 
ramen.

Waarom is dat denk je? Schrijf je antwoord op.

Dit is een boerderij aan de Stationsstraat in Gramsbergen. De foto is uit 1966. 
Schrijf eens minstens 4 verschillen op met de boerderij uit de tweede vraag.

1

2

3

4
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1    Zie  achtergrond informatie

2   

3     Baksteen 
Hout 
Vlechtwerk 
Pannen 
Keien 
Leem op vlechtwerk 
Heide (topgevel)

Soortgelijke schuren staan in Twente 

4     Vroeger konden ze nog geen grote stukken glas maken dus moesten alle stukjes glas een eigen houten 
omlijsting (roedes)

5     1 pannen in plaats van riet op het dak 
2 geen zijbaanders (uitstekende delen in de zijgevel) 
3 korter wolfseind (stukje dak bij voorgevel) 
4 aanwezigheid van een hooiluik


