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00 | Voorwoord
Iedereen kent de hooiberg, maar niemand schenkt 

aandacht aan het bouwsel. Ze staan er gewoon. Bijna 
niemand is zich bewust van hun indrukwekkende 
geschiedenis en men gaat achteloos voorbij aan hun 
bijzondere bouw en werking. De oorsprong van de 
hooiberg voert mogelijk terug tot de prehistorie. 
Langzaamaan dreigden ze uit het landschap te 
verdwijnen. Vanaf 1960 ongeveer verloren ze in groten 
getale hun functie. Ze gingen het vuur in of naar de 
sloop. Dat gold voor de oude houten hooiberg en daarna 
ook voor zijn opvolger, de ijzeren berg. 

Maar de jaren tachtig van de vorige eeuw gaven een 
ommekeer te zien: nieuwe hooibergen worden gebouwd, en 
oude gered en gerestaureerd. Veel huidige eigenaren van een 
oude boerderij of huis met een stukje grond op het platteland 
hebben herinneringen aan de geuren en geluiden van het 
boerenbedrijf of koesteren romantische gedachten daarbij. In 
die nostalgie speelt de hooiberg een rol: als kind halsbrekende 
toeren uithalen boven in de berg, het verre uitzicht dat je 
er had of, iets ouder, het plezier met een geliefde in het 

hooi... Er is in de geürbaniseerde samenleving van vandaag 
onmiskenbaar sprake van een hunkering naar het “eerlijke” 
leven op het platteland. De hernieuwde aandacht voor de 
hooiberg past hierin. 

De laatste tien jaar is bij de nieuwbouw meer aandacht voor 
de streekeigenheid van een berg. De tijd van het neerzetten 
van karakterloze “dertien in een dozijn”-bergen is voorbij. De 
vraag naar achtergrondinformatie en afbeeldingen van oude 
voorbeelden neemt daarmee toe. Met dit boek willen we in die 
beide behoeftes voorzien: toegankelijke informatie bieden en 
mooie plaatjes tonen. De lezer met een nostalgisch verlangen 
naar het plattelandsleven van weleer, de geïnteresseerde in 
de geschiedenis van de berg, de toerist die een tocht langs 
de mooiste voorbeelden van nog bestaande verschillende 
bergtypen in Nederland wil maken, en degene die van plan is 
zelf een berg te bouwen - ze treffen er allemaal wat van hun 
gading in aan. 

Wij danken alle hooibergeigenaren voor de informatie die ze 
ons gaven en voor de toestemming om hun berg op de foto 

 Hooibergen komen en gaan; de gemiddelde levensduur ligt tussen de 60 en 120 jaar.
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te zetten en te gebruiken voor dit boek. Onze bijzondere dank 
gaat uit naar Ab Goutbeek en Everhard Jans, de schrijvers 
van Hooibergen in Oost-Nederland, voor hun nuttige 
adviezen en bijdragen aan dit boek. Daarnaast mochten wij 
gebruikmaken van de kennis van Willem Ruhof uit Raalte, 
Arjin Vette uit Zoelmond, Gerrit van Alphen uit Erichem en 
van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek uit Arnhem. 
Ten slotte willen wij vormgever Floris Slotemaker bedanken. 
Met zijn deskundigheid wist hij ons manuscript om te vormen 
tot het prettig leesbare boek dat nu voor u ligt.

De samenstellers

Suzan Jurgens, Marten Jansen, Wim Lanphen
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 Hooimijt in Neede.

 Moderne hooiberg aan het water in Noord-Holland.
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01 | Opkomst, teloorgang en herleving
Het moment in de prehistorie dat de mens zich op 

landbouw en veeteelt ging toeleggen, is van niet te 
overschatten betekenis geweest voor de menselijke 
beschaving. Leidden zijn voorouders als jagers en 
verzamelaars een rondtrekkend bestaan, levend van de 
opbrengsten van het land, de boer vestigde zich met zijn 
vee langdurig op dezelfde plaats. Vrijwel meteen kwam 
hij voor de vraag te staan hoe hij de oogsten van gras 
en graan het beste kon bewaren en beschermen tegen 
regen en wind. Droge opslag realiseer je niet zomaar. 
Over de hele wereld werden voor deze vraag eigenzinnige 
oplossingen bedacht. Zo sloegen indianen hun hooi op 
in kuilen. In ons land zijn bij archeologisch onderzoek 
kuilen aangetroffen voor de opslag van graan. Er zijn 
tal van aanwijzingen dat de noodzaak tot droge opslag 
in Europa al in de prehistorie leidde tot het bouwen van 
bergen.

In het westelijk Europees gebied ontwikkelde zich een opslag- 
wijze, vooral van hooi, waar de huidige berg uit voortkwam. 
Op schilderijen zijn ze vanaf de 14de eeuw te zien. De 
eerste informatie over de beweegbaarheid van hun daken 

dateert ook uit deze tijd. Het meest opmerkelijke is dat bij 
de oorspronkelijke bouwwijze alleen de zwaarden gespijkerd 
waren. De dakbedekking was van riet of stro en steunde op 
een samenstel van ontschorste boomstammen: de sporen, 
die op een basis van balken: de lanen, rustten. Deze lanen 
kunnen met pen-en-gat verbonden zijn. Op de sporen lagen 
wilgen- of hazelaartenen, waarop het riet gebonden werd. 
We noemen deze opslagplaats hier wel steeds hooiberg, maar 
er zijn ook bergen waarin koren of andere producten werden 
opgeslagen. De benaming roedenberg zou daarom beter zijn, 
maar die is niet ingeburgerd.

Rond 1930 kreeg de houten hooiberg concurrentie van een 
modernere variant, met staanders gemaakt van beton of 
van staal en met een dak van gezaagde balkjes en voorzien 
van golfijzerplaten. Alles werd aan elkaar getimmerd: een 
veel eenvoudiger en steviger constructie. Het dak werd 
beweegbaar gemaakt met katrollen en lieren. Daar waar door 
het hoge grondwater snel verrotting van de roeden optrad 
en de bergen zeer groot waren, zoals in de veeteeltgebieden 
in de Hollanden, treft men deze nieuwe bergsoort vooral 
aan, vaak nog met de rieten kap. Dit speelde niet alleen in 

 Pen-en-gatverbinding tussen roede en lan, zo’n drie eeuwen 

oud, bij een kleine gerestaureerde hooiberg in Markelo.
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 Vierroeder in aanbouw in het buitengebied van Holten.
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Nederland, ook in het buitenland verscheen de “moderne” 
berg, bijvoorbeeld in de Dolomieten en Roemenië. 

Ongeveer gelijktijdig kwam elders in Europa, maar ook in 
Nederland, de houten kap- of veldschuur op, een praktisch 
gebouw, waar de nieuwe agrarische machines van toen in 
pasten. Op de er bovengelegen open zolder, beschermd door 
een grote kap, kon het hooi worden opgeslagen. Zo’n schuur 
kwam vaak te staan op de plaats van een hooiberg. Vooral 
de moderne berg – die overigens nu op zijn beurt ook in zijn 
voortbestaan bedreigd wordt – vaagde in grote delen van 
ons land in enkele decennia de ouderwetse houten hooiberg 
weg. Met de introductie van andere methodes van opslag 

van gras, stro en granen, zoals het inkuilen, nam het nut van 
de hooiberg nog verder af. In de jaren zestig tot negentig 
van de vorige eeuw verdwenen dan ook heel wat traditionele 
hooibergen; en geen mens die zich er druk om maakte.

In de jaren tachtig begon men zich hier en daar te realiseren dat het 
agrarisch erfgoed geweld werd aangedaan door het rigoureus 
verwijderen van de zo vertrouwde en het landschap sierende 
hooibergen. De houding ten opzichte van de hooiberg kenterde. 
Twee initiatieven zijn van betekenis geweest voor die omslag.

Het is allereerst de verdienste geweest van twee Overijsselse 
hooibergliefhebbers, Ab Goutbeek en Everhard Jans, dat zij 

 Den Ham, twee Sallandse hooibergen. 
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aandacht vestigden op de benarde situatie van de hooiberg in 
Oost-Nederland. Hun baanbrekende publicatie Hooibergen 
in Oost-Nederland kon echter niet voorkomen dat in 
Twente en Salland bijna alle authentieke hooibergen met 
aanbouwschuren verloren gingen. Gelukkig vindt in deze 
regio’s nu in toenemende mate streekeigen nieuwbouw van 
hooibergen plaats.
In Gelderland heeft de Stichting tot Behoud van Hooibergen 
en Vloedschuren in het Gelders Rivierengebied vanaf 1990 
bijgedragen aan het besef van de waarde van de hooiberg als 
agrarisch erfgoed. Met onderzoek en publicaties, en vooral 
door daadwerkelijk in het veld actief te zijn, bracht ze het 
Betuwse hooibergenbestand in kaart en draagt ze bij aan het 
behoud van de berg.

Verder speelde bij de hernieuwde belangstelling voor de berg 
het tijdsgewricht mee. Schaalvergroting heeft veel boerderijen 
aan hun aloude bedrijfsvoering onttrokken. Vele kregen en 
krijgen een nieuwe functie als woonboerderij. Hun nieuwe 
eigenaren plaatsen er steeds vaker weer een hooiberg bij – al 
is het dan niet voor traditioneel gebruik – of zij laten een 
bestaande oude hooiberg restaureren.

 Authentieke nieuwbouw op de plaats van een afgebrande 

hooiberg in Gorssel, de Graafschap.
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 Authentieke Markelose schuurberg, met de onderlanen en korbelen, hier weggewerkt achter 

schuurplanken en een deurtje. Het dak werd met boom en ketting bediend.
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Het bouwen van nieuwe bergen lijkt jaarlijks toe te nemen. 
Hun eigenaren zijn trots op hun creatie, alleen al omdat zij 
dikwijls een strijd met lokale ambtenaren en bestuurders 
hebben moeten voeren om een bouwvergunning te 
bemachtigen. Ze hebben er veel tijd en geld in gestoken om 
hun hooiberg-bouwplan te verwezenlijken en zullen u daarom 
meestal graag alles vertellen over “hun” hooiberg. In dit boek 
nemen we bij het uitleggen van de bouw en werking van 
de berg een nieuwe, maar authentiek gebouwde Sallandse 
steltenberg tot voorbeeld.

Steeds vaker wordt bij de bouw niet meer zomaar een bouwseltje 
van vier roeden, een rieten dak en een ombouwtje neergezet. 
Men is steeds meer oog gaan krijgen voor authenticiteit en het 
streekeigene. Daar is kennis en kunde voor nodig die niet altijd 
en gemakkelijk te vinden is. De weinige oude bouwers die nog 
streekeigen en professioneel kunnen bouwen, sterven uit en met 
hen verdwijnt de kennis over hooibergen in rap tempo. Willen we 
de oude hooiberg behouden voor ons landschap, dan is behoud 
van kennis en vaardigheden nodig.

  Veldschuur en vierroeder in Lunteren.
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 Drieroeder, recent naar deze oude boerderij verplaatst van een tegenover gelegen boerderij in “vlechtwerkdorp” 

Beerze.



hfdstk 01  |  Opkomst, teloorgang en herleving  19

Hooi en hooiberg oefenen een aantrekkingskracht op mensen 
uit, kunstenaars niet uitgezonderd. En het zijn niet de minste 
kunstenaars die zich door hooi lieten inspireren. De serie hooimijten 
van Monet bijvoorbeeld telt meer dan 32 doeken! Het virtuele 
hooibergmuseum kent een afdeling kunst en hooi, die het deelt met 
een hooi- en kunstsite in Amerika: www.hayinart.com. Meer dan 
5.000 kunstobjecten, vooral schilderijen, zijn op deze site inmiddels 
verzameld en toegankelijk gemaakt. Internationale contacten en 
kennisuitwisseling nemen snel toe.

In de traditionele hooiberggebieden wordt nu heftig herbouwd of 
nieuw gebouwd met steeds meer liefde voor het streekeigene. 
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 Zicht op de hooibergen 

aan de Achterweg in 

Genemuiden.

   Foto: © Stichting Vrienden van 

Oud Genemuiden.
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 De Sint Elisabethsvloed, 8-9 november 1421, met de stad Dordrecht 

op de achtergrond. Paneel van de Meester van de H. Elisabeth-Panelen, 

1475-1525. Copyright © Rijksmuseum Amsterdam.
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02 | Achtergronden
Onder het begrip hooiberg verstaan we een bergplaats 

met in hoogte verstelbaar dak. Een dergelijke bergplaats 
werd gebruikt voor de opslag van hooi, maar ook voor 
stro of ongedorst koren. De ingeburgerde term hooiberg 
is dus meer een verzamelnaam. In Twente weten ze het 
beter: daar maken ze onderscheid tussen een hooiberg 
en roggeberg. In Holland is de term vijzelberg veel in 
gebruik.

Volgens archeologen kunnen zekere paalsporen sinds de 
Late Bronstijd (1.500 jaar voor Christus) als resten van 
hooibergen worden geïnterpreteerd. In 1975 werden in het 
Drentse Gasselte bijvoorbeeld bij de sporen van middeleeuwse 
boerderijen van het hallehuistype de paalgaten aangetroffen 
van denkelijk acht roedenbergen (met vijf tot zeven roeden). 
Ze dateren uit de periode 900 tot en met 1100. Zekerheid 
dat het hooibergen betreft hebben we echter niet. Al sinds 
de vroege Middeleeuwen zijn er schriftelijke vermeldingen 
van bergen, maar ook in dit geval is niet zeker of het om 
het ons bekende bouwwerk met beweegbaar dak gaat. De 
oudst bekende Nederlandse bron waarin bergen worden 
genoemd, dateert uit omstreeks 1022; in oorkonden van 

1281-1283 komt onder de lenen van de Hollandse graaf 
Floris V voor “Didderic Scade hostade, huus ende barch 
ende alle datter op staet”. Pas uit een rekening uit het jaar 
1345/6 van de grafelijkheid Holland blijkt met zekerheid dat 
men de berg met verstelbare kap kent. Hierin spreekt men 
van “6 barchroeden ende 6 laen, 3 ijzeren, den barch mede 
te heffen”, waarin zich enkele belangrijke elementen van 
de berg laten herkennen (Slicher van Bath, De agrarische 
geschiedenis, 208 en 401). Afbeeldingen zijn er vanaf 
de eerste helft van de 14de eeuw. De eerste Nederlandse 
afbeelding dateert voor zover bekend uit 1465 en komt 
uit de Historiebijbel van Evert Soudenbalch (Wenen, 
Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2771-2). Op een 
schilderij van de Sint Elisabethsvloed (Rijksmuseum te 
Amsterdam) staan ook bergen afgebeeld.

Volgens onderzoekster A.R. Hol zou de hooiberg in Nederland 
zijn ontstaan, en wel in de Betuwe, de streek waar zij 
vandaan kwam. Zij leidde uit taalkundig onderzoek af dat 
het oorspronkelijke “berggebied”, naast de Betuwe, het 
vasteland van Holland bezuiden het IJ, Utrecht, de Veluwe 
met de IJsselstreek en het gebied rond het Zwartewater was. 
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 Kaart van Manhattan anno 1630 met Hollandse 

boerderijen en hooibergen. Copyright © Archives of the 

United States Senate, New York.
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Volgens andere bronnen kwam de hooiberg echter al in 1350 
voor benoorden het IJ in West-Friesland en onder meer in 
Schellingwoude. Volgens huidige inzichten hebben hooibergen, 
met misschien Zuid-Limburg als uitzondering, in heel Nederland 
gestaan. Nu zie je ze nog alleen in Zuidwest-Drenthe, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, het Gooi en Zuid-Holland. In Zeeland en 
Friesland zijn ze al eeuwen weg, al stond er hier en daar tot in 
de 20ste eeuw nog een enkel exemplaar. Brabant had tot in de 
20ste eeuw nog meerroeders, nu staan er hier en daar alleen 
nog eenroeders.

De eerder genoemde onderzoekster noemt als verspreidings-
gebied van de hooiberg naast Nederland: Vlaanderen, de 
Vierlanden bij Hamburg, Slowakije, de Balkan en Oost-Pruisen. 
Andere onderzoekers meenden dat de hooiberg in heel Europa 
bekend was, maar in Nederland als restgebied is overgebleven. 
Dat klopt trouwens ook niet: hooibergen komen of kwamen 
tot voor kort nog voor in België, Duitsland, Italië, Kroatië, 
Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en 
mogelijk Rusland. In het verleden kwamen ze ook elders in 
Europa voor, tot zelfs in Scandinavië.

Zeker is dat op de kaart van Nieuw-Amsterdam (Manhattan 
in 1630) hooibergen ingetekend staan naast Hollandse 
boerderijen en indiaanse wigwams. En een Tsjechische 
bijbel uit 1400 maakt gewag van Hollandse hooibergen die 
in de regio zijn geïmporteerd. Maar er is in geen van de 
buitenlandse sleutelbronnen sprake van een beweegbaar 
dak. We zullen het antwoord op de vraag of Nederland de 
exporteur was van de roedenberg of beschouwd moet worden 
als één van de restgebieden wel nooit met zekerheid te weten 
komen.
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 Twee vijfroeders bij Egede tussen Ommen en Hellendoorn.
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 Schuurberg langs de Lingedijk bij Buurmalsen. 
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Hooibergen kennen verschillende vormen. Een 
inmiddels achterhaalde theorie stelt dat de prehistorische 
mens de eerste hooimijten bouwde, waarbij het hooi 
werd opgetast rondom een paal in het midden van de 
mijt. Later bouwde men daar een afdakje op om het 
hooi te beschermen tegen de sneeuw en de regen. Deze 
oerberg zou zijn geëvolueerd tot de reuzenbergen in 
de Betuwe en in Twente. Huidige theorieën gaan veel 
meer uit van eigenstandige regionale en gelijktijdige 
ontwikkelingen, waarbij lokaal aanwezige kennis en 
beschikbare bouwmaterialen een veel belangrijkere rol 
speelden. De functie binnen het agrarisch bedrijf is 
hierbij medebepalend geweest. Zo speelt de noodzaak 
om veel of weinig opslagcapaciteit te hebben een rol. 
Veel boeren rond Kampen hadden minimaal twee bergen: 
een met een goede kwaliteit hooi voor eigen gebruik 
en een kleinere met mindere kwaliteit voor de handel. 
Voor de verschillende bergvormen zijn eigen bouwwijzen 
ontwikkeld.

Soms wordt een schuurtje onderin de berg gebouwd. 
Halverwege de opstaande palen wordt dan een plafond 

aangebracht. Op deze zolder, die tasvloer of slietenzolder 
wordt genoemd, wordt het hooi onder de rieten kap 
opgeslagen. Waarom deze hooibergvorm in diverse regio’s tot 
ontwikkeling kwam, is onduidelijk. Sommigen zien hierin een 
maatregel om het hooi te beschermen tegen overstromingen, 
anderen houden het op een toevallig ontstane, praktisch 
bruikbare bouwstijl. Voor de laatste aanname spreekt dat 
de hoge tasvloer ook voorkomt in regio’s die niet te maken 
hadden met wateroverlast.

De roeden
Een berg bestaat uit één of meer rechtopstaande roeden en 
een kap. Soms hangen aan de kap gevlochten matten van 
riet of stro, welen, om regen tegen te houden. Op de Veluwe 
worden deze matten smachten genoemd. De moderne berg 
is vaak voorzien van ijzeren welen van golfplaat. Ze dienden 
later ook om het wegdwarrelen van hooi te voorkomen 
als dat met grote luchtblazers in de berg geladen werd. 
Oorspronkelijk waren de roeden van eikenhout, later, ongeveer 
vanaf 1930, werden ze ook gemaakt van beton of ijzer. Jaren 
vóór het gebruik zocht de boer de eikenbomen voor de roeden 
met zorg uit. Hij haalde ze bij voorkeur uit de noordkant van 

03 | Constructie
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 IJzeren berg 

met witte 

welen in 

Zegveld,  

Zuid-Holland.
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Gereedschappen
Het is voor bepaalde bouwers 

een uitdaging om met 

authentiek gereedschap te 

bouwen. Dat betekent het 

kappen van de eiken en de 

douglassparren, het snijden  

 

van de tenen, het disselen van de 

roeden, het boren van de gaten 

met een stokboor en zo meer, tot 

het laten smeden van de haken 

en schakels of bergijzers aan toe.  

 Dissel voor het ontschorsen en bewerken van roedes 

en lanen.

 Stokboor of avegaar voor het boren van de gaten 

in de roedes.

Als u nog een tweetal melkbussen 

heeft staan, dan boft u.  

 

Bij het disselen ging men vroeger uit 

veiligheids-overwegingen in bussen 

staan. Dat is nu nog steeds 

verstandig... 
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het bos of van zijn erfafscheiding, omdat een standplaats op 
het noorden het hout harder maakt. Om knoestvorming en 
daarmee kans op breuk bij de roeden te voorkomen, ontdeed 
hij ze tijdens de groei regelmatig van zijtakken. Voor de roeden 
werd eikenhout van meer dan 60 jaar oud gebruikt. Ze gaan 
dan nog eens zo’n 60 jaar mee; roeden van zuidkantbomen 
ongeveer 40 jaar. Na het kappen van de 7,5 tot 12 meter lange 
eiken stam werd hij ontschorst en vierkant gemaakt met een 
vlijmscherpe dissel. Vanaf een hoogte van ongeveer 1,5 meter 
vanaf de grond werd hierin met een stokboor een gat gemaakt 
met een doorsnee van 28 millimeter. Per iedere 28 tot 30 
centimeter (afhankelijk van de oude voetmaat die per regio kan 
verschillen) werden daarboven over de resterende lengte van 
de roede meer gaten geboord. De gaten lopen schuin omlaag, 
zodat de bergijzers of vitten waarop de kap komt te 
steunen of aan te hangen niet los gaan zitten en er uitvallen 
als de wind de kap doet bewegen. Door de schuine stand 
drukt de kap de vit in de roede.

De roede wordt op de zandgronden van de Veluwe en in het 
Gooi in een gat geplaatst met wit of scherp zand. Het zand 

zorgt ervoor dat het water snel wegloopt om het rotten 
van de roede tegen te gaan. Tegenwoordig wordt dit deel 
bovendien eerst ingebrand en geteerd. In de Betuwe, waar 
de bergen een stijvere constructie hebben door gebruik 
van de tasvloer, werd de roede op een poer geplaatst, een 
gemetseld stenen vierkant dat zo’n één meter diep de grond 
in gaat en bovengronds een hoogte heeft van ongeveer 30 
centimeter. Bovenop de poer kwam een eikenhouten plaat 
waarop de roede rust. Middenin de poer zit een ijzeren pin 
die tot meer dan een meter in de roe doorloopt. Zo staan de 
roeden muurvast. Soms werd de hooiberg als verplaatsbaar 
gebouwd. Dit gebeurde onder meer in de Graafschap. De 
roede steunt in dat geval op een zwerfsteen. Om toch 
stevigheid te houden, werden de roeden onderling met extra 
dwarsliggers – onderlanen – en verticaal gebogen balken 
– korbelen – verbonden. Vooral pachtboeren bouwden 
dergelijke hooibergen, zodat ze de berg bij het betrekken van 
een andere boerderij eenvoudigweg konden meenemen. Deze 
bergen waren over het algemeen klein, maar ook grotere 
hooibergen die gefundeerd zijn op zwerfstenen en voorzien 
van onderlanen en korbelen komen voor.

 Onderlanen en korbelen zijn typisch voor bergen in de Graafschap, zoals hier in Gorssel.
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 De kapconstructie met koningssporen, sporen en zwaarden.

 Oplanger, ook 

wel standscheg 

genoemd, over de 

lan, en het spoor 

door de lan.
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De kap
Met kap wordt het dak van de berg aangeduid. Dit dak kon bij 
het vullen van de berg in de zomer omhoog bewegen, en bij 
het legen van de berg in de winter en in het voorjaar omlaag. 
De kap is gebouwd op een horizontaal raamwerk van balken, 
lannen of lanen genoemd. Er werden vier, vijf of zes lanen 
gebruikt. Zij werden met een pen-en-gat-verbinding met 
elkaar verbonden en met een ijzeren strop (hamer en hoefijzer) 
verstevigd. Van zo’n strop bestaan allerlei varianten. Er 
bestaan ook hooibergen waarbij de lanen met verstek koud op 
elkaar zijn gezet en met een ijzeren stropverbinding vastgezet. 
Mogelijk is dat een latere ontwikkeling. Altijd werd hoe dan 
ook een wat losse verbinding nagestreefd, waarbij de ene lan 
ten opzichte van de andere kon bewegen. Dat is niet zonder 
reden: de kap werd vroeger met eenvoudige hulpmiddelen gat 
voor gat en per roede omhoog en omlaag gebracht, waardoor 
het gaat wrikken in de kapconstructie. Om breuk van de kop 
van de lanen te voorkomen, moet er speling in de kap zitten. 
Pen-gat-verbindingen zorgen daarvoor.

Vanuit de lanen lopen balken – sporen – schuin omhoog 
naar het midden (met minimaal een hoek van 30 tot 45 
graden) en vormen zo aan de top de punt van het dak. Om de 
kap schuin omhoog te kunnen krikken, zitten deze balken vrij 
los in de lanen. Overal werkte men oorspronkelijk met gaten 
in de lanen om de sporen doorheen te steken. In de Betuwe 
en de Graafschap echter, maar ook elders wel, is men de 
sporen later over de lanen heen gaan leggen. Ter plekke zijn in 
de sporen dan keepjes uitgevijld en worden ze vastgezet met 
sporenspijkers die wat speling geven.
In het midden van de lan loopt een extra zware spoor omhoog. 
Deze wordt de hoofd- of koningsspoor genoemd en in 
de Betuwe de raaf. Aan de top werden de hoofdsporen met 
de pen-en-gat-methode aan elkaar verbonden met een 
wilgeteen of hazelaartak. Net onder de top werden over de 
koningssporen horizontale dwarsbalken geplaatst, de zwaar-
den. Hier werden de overige sporen op gelegd. De konings-
sporen dragen zodoende redelijk flexibel de andere sporen. 
Verlengsporen, scheggen of oplangers genoemd, werden 

 Slobgat en spoor.

 Stroppen voor verstek gezaagde lanen.  Pen-en-gatverbinding, versterkt met hamer en 

hoefijzer. Het geheel rust op een bergijzer dat in 

een gat in de roede steekt.
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 Markelose kap, binnenzijde.
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onder aan de sporen gemaakt om over de lan heen buiten 
de kap uit te steken. Zo kreeg de kap een overhang buiten de 
berg die inregenen tegenging en het riet tegelijk meer knel-
ling. Er bestaat een belangrijk verschil in de constructie van 
de kap tussen de hooiberg in West- en Midden-Nederland 
enerzijds en de Oost-Nederlandse hooiberg anderzijds. Bij de 
eerste loopt een kort zwaardje tussen de sporen aan weers-
zijden van de roeden. Daarop wordt het zogenoemde hoek-
spoor gelegd. Hierdoor krijgt de kap een geknikt uiterlijk. 
Bij de Oost-Nederlandse hooiberg ontbreken kortzwaard en 
hoekspoor. Dit geeft de kap een veel rondere vorm.

Over het aldus gevormde raamwerk werd een bedekking 
van stro of riet aangebracht, later alleen riet of dullenriet 
(lisdoddenriet). Riet is veel zwaarder dan stro en dus moet het 
dak sterker zijn. Dakdekken is specialistenwerk: menig modern 
zelfgebouwd dak bezwijkt tegenwoordig onder de druk van 

het aangebrachte riet. Een vakbekwame dakdekker is niet zo 
moeilijk te vinden; ze hebben zich verenigd in de Federatie 
Dakdekkers. Op de punt van het dak werd meestal een 
bescherming aangebracht. In de Betuwe is dit de muts: een 
zinken toeter, vaak met een versiering erbovenop. Bij een niet-
beweegbaar dak werd de top soms voorzien van gemetselde 
pannen. In Salland kent men vooral de rieten of strooien 
top met een ijzerdraad hartje of een takje er bovenop. Het 
verhindert dat vogels de punt openmaken en zo regenwater 
de kans geven naar binnen te lopen.

 Hoek van een kapconstructie zoals wordt 

toegepast in Oost-Nederland.

 Hoek van een kapconstructie zoals wordt 

toegepast in West- en Midden-Nederland.
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 De beugel zoals gebruikt wordt westelijk van 

de lijn Harderwijk-Arnhem. Foto: Suzan Jurgens.
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Ophanging en het heffen van de kap
De kap is beweegbaar bevestigd aan de roeden, de wijze 
waarop varieert per regio. In West- en Midden-Nederland en 
op veel andere plaatsen gaat dat met een vit, een ijzeren pen 
in een soort lepelvorm met een half ovaal van ijzer, de beugel 
of haak, die in een gat aan de binnenkant van de roede wordt 
gestoken. Deze beugel hangt aan de vit en is met schakels 
verbonden aan ogen in de lanen. Zo hangt de hele kap 
beweegbaar aan de roeden. De beugel kan overigens zowel 
aan de binnenkant als aan de buitenkant van de berg hangen. 
In Oost-Nederland rust de kap op bergijzers of stikken: 
twee met elkaar verbonden ijzeren staven die in twee 
onder elkaar zittende gaten worden gestoken en waarbij de 
bovenste staaf naar buiten doorloopt en als steun fungeert 
voor de lan. 

De grenslijn van waar de beugel en het bergijzer voorkomen, 
loopt grofweg vanaf Harderwijk midden over de Veluwe langs 
de Rijn naar het oosten. Zuidwestelijk daarvan treffen we de 
beugel aan, noordoostelijk het bergijzer.

De ophanging
Voordat u de roeden gaat bewerken, heeft u bepaald hoe ze geplaatst 

moeten worden. Dit heeft met de ophanging van het dak te maken. U 

kunt daarbij kiezen voor het bergijzer of de beugel. Daarnaast doet het 

ertoe of u het dak echt wilt heffen. Het bergijzer draagt de lan en komt 

aan de buitenkant. De beugel daarentegen hangt aan de binnenkant.  

 

 

 In de Betuwe gebruikt men de beugel en de bergwinde. De laatste komt 

dwars onder twee lanen te zitten. Daarom zet men de roede schuin en 

laat men de gaten van binnen naar buiten aflopen. In Oost-Nederland, 

bij bergen met een bergijzer, staan de roeden recht en lopen de gaten 

schuin van buiten naar beneden binnen.   

 Ophanging met beugel en vit.
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 Boom en ketting in de kap van een berg op landgoed Stekkenkamp, Zeesse bij Ommen.

 Bergwinde.  Stoeltje voor bergwinde.
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Er zijn meerdere methoden ontwikkeld om de kap te bewegen. 
We kennen er zes.

a. Handkracht
De kappen van de kleinste bergjes, zoals de een- en 
tweeroeder, werden door de boer en enkele helpers met hun 
handen getild.

b. Rikrak of verstekhaal
De rikrak is een eenvoudig hulpmiddel dat aan de roede is 
bevestigd voor het heffen van het dak van een eenroeder 
of tweeroeder. Het instrument bestaat uit twee evenwijdig 
geplaatste houten planken, of een ijzeren constructie, met twee 
rijen gaten die ten opzichte van elkaar verspringen. Bijkomende 
attributen zijn een hefboom met een paar beugels en een 
aantal pinnen aan een ketting. Door de hefboom te bewegen en 
vervolgens een pin in één van de gaten steken, kan de kap naar 
boven of beneden worden verplaatst. 

c. Boom en ketting
Lichte daken werden vaak met een boom en een ketting 

geheven. De ketting wordt aan de roede gehangen en 
een hefboom door de ketting gestoken en onder de lan 
geschoven. Door de hefboom te bewegen, kan de kap naar 
boven of beneden worden verplaatst.

d. Bergwinde, waag of naaf
Een groot rieten dak is te zwaar voor ketting en boom en 
vraagt om een andere aanpak. Al honderden jaren gebruikt 
men daarvoor hetzelfde werktuig, een soort vijzel. Het wordt 
in de meeste streken bergwinde of bergwaag of bergnaaf 
genoemd, in Betuws dialect bergwijn of bergwain. 
Het maken ervan vereist vakmanschap en kost meerdere 
dagen. De bergwinde is voor liefhebbers inmiddels een 
verzamelobject geworden! De werking van deze “omgedraaide 
kurkentrekker” is heel simpel. Het komt erop neer dat men de 
berg rondgaande de lanen bij elke roede één gat omhoog krikt. 
De beugels worden bij dat omhoog krikken ontlast en van de 
vit losgehaakt. De vit kan dan uit het gat worden gehaald en 
een gat hoger gestoken. De beugel wordt er vervolgens weer 
aangehaakt en aan de omhoog gekomen lanen vastgemaakt. 
De kurkentrekker zelf wordt met een stoeltje gesteund.  

 Rikrak voor het heffen van het dak van een eenroeder. Foto: Tom van Engers.
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 Bergwinde in een Betuwse schuurberg. De zichtbare twee lanen zijn gerestaureerd. Foto: Tom van Engers.
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Die stoel is gemaakt van ijzer en heeft aan de ene kant 
twee uitsteeksels die in de gaten van de roede passen. Aan 
de andere kant steekt een driehoek uit met de korte kant 
naar boven. Hierin zit een holte, waar de onderkant van de 
kurkentrekker met een ijzeren punt in rust. De kurkentrekker 
loopt via een gat met een passende winding door het juk. Het 
juk wordt klemgezet onder beide lanen. Door het draaien van 
de kurkentrekker gaat het juk omhoog en drukt daarmee de 
lanen naar boven en daarmee ook de kap.
Overigens vraagt het laten zakken van de kap ook weer een 
grote inspanning. In sommige streken bedient men zich 
hierbij van het laattouw. Dit touw wordt om een hefboom 

gedraaid, die onder tegen de lan drukt; het lusvormige 
uiteinde wordt om een pen in de roede gehaald en enkele 
keren om de lan gedraaid. Door het vieren van het touw kan 
de lan een stukje zakken.

 Kleine bergwinde.
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 Bergheef zoals gebruikt wordt in de Hollanden voor het heffen van de kap, die daar meestal 

groot en zwaar is.
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e. Bergheef
De bergheef bestaat uit een spaakwiel aan een as met een 
lang touw dat via katrollen een balk omhoog beweegt. In die 
balk is een met een hoefijzer versterkt gat aangebracht. Daar 
past een verticale neer te zetten boom - de schorsboom - in 
met houten tanden. Aan één van de tanden kan een houten 
blok gehangen worden met behulp van een ijzeren schakel. 
Dat wordt onder de lan geklemd. Bij het draaien komt de lan 
omhoog.
 

f. Dommekracht
Anders dan de hiervoor genoemde hefapparaten is de 
dommekracht niet speciaal voor hooibergen ontwikkeld. 
Met de dommekracht wordt een getande staaf via een  
tandwiel met een zwengel omhoog gedraaid. De domme-
kracht had oorspronkelijk een houten pakking, maar 
tegenwoordig is het geheel van staal. Met dit hefinstrument 
kan tot een maximum van ongeveer een derde van de lengte 
van de staaf worden geheven.

 

 Dommekracht voor het heffen van het hooibergdak.
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 Het heffen van de kap met een bergwinde. Veessen 1945. Foto: © Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Zeist.
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 Heef bij een berg in Stompwijk. Opname uit 1934.  Foto: © Rijksdienst voor Archeologie,  

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Zeist.
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 Inzet van paarden bij het oogsten.

 Met de hand laden van het hooi. De afsteker staat op de kar, de aannemer in de berg.
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04 | Laden en lossen
Wanneer het hooi op het grasland zo droog was dat 

het kon worden opgeslagen, werd het op hooiwagens 
geladen. Dat was zwaar werk in de hitte van de zomer. 
Daarna gingen paard en wagen volgeladen naar huis. Daar 
aangekomen, wachtte opnieuw zwaar werk. Het hooi 
moest in de berg gebracht worden. Optassen heet dat, en 
het maakt niet uit of het daarbij gaat om stro, koren of 
hooi. Het optassen van hooi in een berg vereist ervaring; 
als er niet goed wordt opgestapeld, kan de berg gaan 
uitzakken en uit elkaar vallen, en in een slecht opgetaste 
berg heeft regen vrij spel. Bij het begin van het optassen 
hangt de kap in de laagste stand. Naar de hoeveelheid hooi 
die in de berg wordt gebracht, gaat de kap omhoog. Bij de 
grote zesroeders in de Hollanden, de Betuwe en in Twente 
nam dat werkje iedere keer een dag per lading van vier of 
vijf wagens hooi in beslag!

Bij het vullen werkt men met meerdere personen tegelijk. Eerst 
steekt men het hooi (of koren) op van de wagen naar de berg. 
De sterke man die dat moest doen, werd afsteker genoemd. 
Een tweede man in de berg verdeelt het daar over de hele 
oppervlakte. Om hem heen stapelt het hooi zich op; hijzelf 

staat hij in een uitsparing, het kaakgat, ook wel hoekgat, 
haaggat, haargat of vanggat geheten De berg werd zelden 
in één keer vol gemaakt. Dat kwam doordat er naast hooi 
ook vaak koren in de berg werd geladen, en om hooibroei 
te voorkomen was het verstandig om de berg niet ineens te 
vullen. Na het vullen werd de berg afgeplukt en gekamd om 
het losse hooi te verwijderen.

Wie goed kijkt, ziet bij de grotere hooibergen de roeden wat 
naar buiten steken. De bergkap heeft zoveel speling dat bij het 
omhoog krikken het uitwijken van de roeden kan worden opge-
vangen door de gaten in de kap waar de roeden doorheen lopen. 
Er is een goede reden voor dat uitwijken. Bij het laden van de 
berg gaat het hooi altijd wat uitzakken; de berg krijgt een “buik”. 
De kap zou de buitenkant dan niet meer afdekken en er ontstaat 
een grote kans op inregenen en het uitzakken van de berg. Door 
de uitwijkende stand van de roeden is de kap altijd breder dan 
de buik van de berg en kunnen welen de buitenkant van de berg 
tegen weersinvloeden afschermen. Steltenbergen, waar een tas-
vloer het plafond vormde van een ruimte eronder, dienden ook 
vaak als opslagplaats voor bieten en aardappelen. Heel praktisch, 
want deze ruimte onder het plafond is redelijk vorstvrij.
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 Schaften tijdens het vullen van twee roggebergen 

aan de Gravenstraat in Voorst. Foto: © Oudheidkundige 

Vereniging Voorst.
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Kwam het bij de opslag van deze landbouwgewassen neer op 
het weren van koude, voor het hooi of koren moest worden 
voorkomen dat de temperatuur te hoog opliep en hooibroei 
ontstond. De geur die daarbij vrijkomt, verraadt dit proces. 

Om de temperatuur te meten, maakte men al in de 17de eeuw 
gebruik van een hooiroede, een ijzeren staaf van drie tot vier 
meter, die in de berg werd gestoken. Na een uur werd deze 
er weer uitgehaald en aan de hitte van het ijzer kon men dan 
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 Kamper boerin leidt het paard dat de grijper bedient voor het laden van het hooi in de berg. Foto: © Collectie Wim Lanphen.
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de ernst van de situatie aanvoelen. Hooibroei ontstaat in nat 
geborgen hooi. Door de druk van het opgetaste hooi en een 
chemisch proces (bacteriën) loopt de temperatuur in de berg 
op, waardoor het hooi uiteindelijk ontbrandt.

’s Winters werd het hooi uit de berg gehaald om daarmee het 
vee te voeren. Daarbij werd het hooi van bovenuit de berg 
naar beneden gegooid en met een kruiwagen of door slepen 
aan de hooivork naar de stal gebracht. In de schuurberg en 
de steltenberg was er in het midden van de tasvloer dikwijls 
een gat uitgespaard. Hier doorheen kon het hooi op de vloer 
gegooid worden. Dit gat werd tijdens het vullen van de berg 
opengehouden met een houten bak.

Rond 1925 kwam vooral bij bergen met ijzeren en betonnen 
roeden en het stijve dak de hooigrijper in zwang. Aan 
de kap werd van binnen naar buiten een ijzeren balk 
gemonteerd, waaraan een hooigrijper kwam te hangen. Via 

een katrolsysteem kon de grijper tot buiten de berg komen, 
naar beneden worden gelaten om een pluk hooi te grijpen, 
weer omhooggetrokken worden en daarna in de berg worden 
gelost. De typische Zuiderzeebergen hebben een koekoek 
(grijperkast) in de kap om van dit mechanisme gebruik te 
kunnen maken. Voor het bewegen van de grijper werd een 
paard ingezet.

Een ander, later ontwikkeld instrument om de berg te beladen, 
is het hooikanon. Hierbij staat onderaan de berg een lade 
waarin lucht wordt geperst. Deze lucht wordt door buizen 
tot boven in de berg gebracht. Op de begane grond gooit de 
boer hooi in de lade en dit komt er bovenin de berg weer uit. 
Daar zorgen welen ervoor dat het hooi niet de berg wordt 
uitgeblazen.

 

 Hooiblazer met mondstuk en 

pijp voor het vullen van de 

hooiberg. Hier in de Betuwe 

langs de Diefdijk.
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 Het graan wordt uit de berg gehaald om 

machinaal gedorst te worden. De hele  

buurt helpt mee. Welsum 1928.  

   Foto: © Oudheidkundige Vereniging Voorst.
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05 | Water en vuur
Water en vuur zijn de vijanden van de hooiberg. De 

hooiberg heeft een aantal kwetsbare punten waar water 
toe kan slaan. Dat is bij bergen, die niet op een poer of 
zwerfsteen worden gesteld, allereerst de plek waar de 
roede de grond in gaat. Hier kan rot optreden. Daarom 
graven boeren voor het vastzetten van de roede een brede 
diepe kuil en vullen die met wit oftewel scherp zand. Dat 
laat water door en droogt snel. Als extra bescherming 
tegen inwateren wordt het deel van de roede dat onder 
de grond verdwijnt soms ingesmeerd met koolteer.

Verder zijn de plekken in het rieten dak waar de roeden 
doorheen steken, de oren geheten, extra kwetsbaar. 
Regenwater loopt van het dak tegen de roeden aan, stroomt 
vandaar langs de roede naar beneden en tast terloops het 
hout aan. Om dit tegen te gaan, worden soms loodslabben 
rond het roedengat aangebracht. In sommige regio’s drukken 
boeren het dak daar wat op met een rol stro onder het riet of 
doen dat met behulp van een extra hazelaartwijg. Bij de grote 
Betuwse bergen brengt men zelfs heuse afwateringskanalen 
aan.
Beneden (grond) en boven (top) is de berg het kwetsbaarst 

voor vocht. Vogels hebben in hun zoektocht naar 
nestmateriaal de neiging om in de punt van het dak te gaan 
wroeten. Hierdoor kan lekkage ontstaan. Daar steken boeren 
– letterlijk – een stokje voor door er een takje of ijzerdraad in 
te steken. In Salland heeft deze ijzerdraad vaak de vorm van 
een hartje. In het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug loste 
men dit probleem even simpel als doeltreffend op door een 
kookpannetje omgekeerd op de top te leggen. De boeren in 
de Betuwe gingen in het voorkomen van lekkage het verst: zij 
bedekten de top met een zinken muts. Deze kon aan de basis 
een doorsnede bereiken van wel meer dan een meter.

Vuur kan door brandstichting, blikseminslag en hooibroei 
de berg bereiken. De laatste is verreweg de belangrijkste 
veroorzaker van brand. Veel hooibergen zijn zo aan hun 
eind gekomen en namen niet zelden de hele boerderij in de 
vlammen mee, of erger nog: brand als gevolg van hooibroei 
legde grote delen van de stad Genemuiden tweemaal in de 
as. Om hooibroei te voorkomen, moet het hooi goed droog 
de berg in, liefst ook niet te veel in een keer. Vroeger werd 
wel zout in de berg gestrooid of kunstmest. De stikstof 
hierin neemt de zuurstof weg voor de bacteriën die broei 

 Oost-Nederlands dak met meidoornpennen en 

“hartje”.
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 Hooibergen aan de Achterweg in Genemuiden. 

Roken verboden. Foto: © Stichting Vrienden van Oud-

Genemuiden.
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veroorzaken. Om het hooi te beluchten en te drogen werd 
vaak een ventilatieschacht in het midden uitgespaard 
door een melkbus of ijzeren pijp mee omhoog te trekken 
tijdens het vullen. Later kwamen elektrisch aangedreven 
ventilatoren op de markt; als je die aanzette, stond de hele 
berg te stomen! Boeren controleerden de temperatuur in 
de berg met hooibroeimeters. Dit waren lange staven met 
een thermometer erin. Ook kon je met een hooitrekker, 
een stok met ijzeren punt aan het eind en voorzien van 
een weerhaak, een beetje hooi uit de berg trekken om te 
controleren of er hooibroei dreigde. Tegenwoordig komen 
verzekeringsmaatschappijen langs met een metertje en 
een sonde.

Om de precieze plek van de broei op te sporen, liep men 
langs de berg te snuffelen. Als er broei dreigde, moest de 
berg snel uit elkaar worden getrokken (omgezet). Dat is het 
geval als het hooi een temperatuur van ongeveer 80º Celsius 
heeft bereikt. Het omzetten van de berg was een warm en 

gevaarlijk werk, want door de toevoer van zuurstof kon de 
hele boel alsnog in de brand vliegen. Vooral voor de persoon 
die in de berg stond, was het zwaar. Niet zelden waren het 
steeds dezelfde boeren die hooibroei hadden; meestal waren 
ze te haastig geweest met het binnenhalen van het hooi. “De 
berg staat op een verkeerde trek”, werd ook wel gezegd. Broei 
kwam zeer veel voor en er zijn maar weinig boeren die er 
helemaal van gevrijwaard zijn gebleven. Omdat hooibergen 
veel brandgevaar opleverden, werden ze nogal eens uit de 
steden geweerd of aan de rand van de stad geplaatst. Nadat 
men voor de tweede keer was getroffen door een enorme 
brand, nam men in Genemuiden geen halve maatregelen: het 
gemeentebestuur stelde een algeheel rookverbod in voor de 
Achterweg, waar tientallen hooibergen bij elkaar stonden! 
Jacques Thijsse heeft deze nog geschilderd.

  

 Een demonstratie broeimeten. Achter de punt van de lans zit een thermometer waarvan de temperatuur in de berg 

kan worden afgelezen. Foto: Suzan Jurgens.
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 D. Boele uit Kampen tekende de verwoestingen die de 

watersnoodramp van 4-5 februari 1825 in en rond de 

stad had aangericht. Op zijn tekening van de “Ruïne van 

Egbert Frerik Billen in Brunnepe, 21 febr. 1825” zien 

we de restanten van een hooiberg.  

Foto: © Gemeentearchief Kampen.
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  Eenroedige roggeberg op landgoed Hackfort bij Vorden in de Graafschap.
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06 | Hooibergtypes
Er zijn geen twee hooibergen gelijk. Meestal werd 

bouwmateriaal gebruikt dat ter plaatse voorhanden was. 
Toch is er wel een aantal stijlen te onderkennen. Ze zijn 
deels ook typerend voor een regio. Zo komt de eenroeder 
voornamelijk voor op de zandgronden van Overijssel, in 
het stroomgebied van de IJssel, in Gelderland en Noord-
Brabant, en treffen we de moderne hooiberg met tentdak 
en koekoek vooral aan langs het IJsselmeer, in een strook 
die loopt van Bunschoten-Spakenburg tot Kampen.

Een nog niet eerder genoemd, maar belangrijk verschil 
tussen bergen heeft te maken met de wijze waarop de kap 
is gemaakt en opgehangen aan de roeden. In het westen en 
midden van het land plaatst men tussen de buitenste sporen 
aan weerskanten van de roede een kort dwarsbalkje, het 
zogenoemde korte zwaard. Hierop komt een hoekspoor 
te liggen die van het korte zwaard in de richting van de 
top loopt. De kap krijgt daardoor op de hoeken een knik. 
Hij hangt vaak met een beugel aan de roeden. De beugel is 
aan weerszijden van de roeden aan de lanen bevestigd en 
hangt aan de binnenzijde van de roede. In Oost-Nederland 
ontbreken kort zwaard en hoekspoor, waardoor de kap een 

veel ronder aanzien heeft. De kap hangt er ook niet aan een 
beugel, maar steunt op een bergijzer.

Een ander verschil bestaat in de plaatsing van de roeden: 
recht tussen de lanen of overhoeks geplaatst. Bij het 
gebruik van een beugel worden de roeden schuin in de 
hoek geplaatst, echter ook bij toepassing van bergijzer in 
combinatie met bergwinde. In dat geval ondersteunt het 
bergijzer de lanenverbinding. Dit laatste komt vaak voor bij 
kappen, die met boom en ketting geheven worden.

Enkele steltenbergen in het rivierengebied hebben een 
gemetselde zuil (beer genaamd) in het midden en 
onderscheiden zich daarmee van andere bergen. De 
tasliggers rusten hier straalsgewijs op. Dit zijn zo wat 
verschillen die tussen de bestaande bergen voorkomen. Maar 
om de bergen typologisch in te delen, gaan we in dit boek 
uit van een uiterst eenvoudig vast te stellen onderscheid: het 
aantal gebruikte roedes. In combinatie met andere kenmerken 
levert dat een aantal types op.
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Hooibergtypen
Hooibergen zijn in te delen op verschillende 

manieren. Hierbij stuiten we op een moei-

lijkheid. We noemen dit bouwwerk meestal 

hooiberg, maar er zijn ook zaadbergen voor de 

opslag van ongedorst koren. Deze twee func-

ties werden ook wel gecombineerd: eerst het 

hooi en daar bovenop het koren. Ook andere 

producten werden en worden wel in de berg 

opgeslagen. Omdat het woord hooiberg dus  

 

niet altijd de lading dekt, gebruiken sommigen 

wel de neutrale term “roedenberg”. Omdat 

dit minder gebruikelijk is, hanteren wij in dit 

boek toch maar de term “hooiberg”. Er zijn ook 

andere indelingen mogelijk, bijvoorbeeld naar 

het aantal roeden (de palen van de hooiberg): 

eenroeders, tweeroeders, enzovoort. De  

constructiewijze kan ook verschillen.  

Zo spreken we van een kapberg als de hooi 

 

berg alleen bestaat uit palen en een kap, van 

een steltenberg als er daarnaast een verhoog-

de vloer is aangebracht waarop de oogst rust: 

de tasvloer. Onder deze vloer is dan een berg- 

of stallingsruimte. In een aantal regio’s  

wordt de steltenberg ook wel tasberg of,  

in Zuid-Holland, kaaiberg genoemd. 

Als de hooiberg ook nog zijdelings is uitge-

bouwd spreken we van een schuurberg.  
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De eenroeder
Dit type berg, ook wel paraplu- of pluberg genoemd, 
komt veel voor in Salland en Twente, het stroomgebied 
van de IJssel, de Graafschap en in Noord-Brabant. Volgens 
de literatuur is de parapluberg medio 19de eeuw ontstaan 
voor de opslag van graan, veelal rogge. De gemaaide rogge 
werd er in bundels ingelegd en ’s winters weer uitgehaald, 
door de hakselmachine gehaald en daarna gevoerd aan het 
paard. Deze berg kent een opstandje: lage paaltjes waarop 
een tasvloertje rust. Op de paaltjes waren ijzeren platen of 
omgekeerde emmers geplaatst om muizen te verhinderen op 
de vloer en bij het graan te komen. Later werden eenroeders 
vrijwel alleen nog gebruikt voor de opslag van hooi.

De kap van de wat grotere eenroeder heeft een bijzondere 
constructie; hij moet immers kunnen bewegen en hangt maar 
aan één roede. Hiervoor is een constructie met kruishouten 
ontwikkeld. Het heffen van de kap ging met de hand, met de 
verstekhaal of rikrak, met katrol en lier (aan de paal of buiten 
de berg) of, later, met een dommekracht.

 Eenroedige hooiberg te Harfsen in Gelderland.

 Eenroeder of parapluberg. 

   Zijaanzicht.

Het probleem met deze benamingen is dat ze per regio wel verschil-

lend gebruikt worden. Nog andere wijzen om hooibergen in te delen 

zijn die naar kapvorm: tentdak, zadeldak, schilddak, met of zonder 

koekoek, of naar authenticiteit: oude (houten) hooibergen, moderne 

(met metalen of betonnen roeden en meestal golfplaten kap) en 

nieuwe (recent gebouwd, meestal voor niet-agrarische doeleinden). 

Deze indelingen kunnen gecombineerd worden: we spreken dan bij 

voorbeeld van vierroedige schuurberg of een moderne hooiberg met 

tentdak en koekoek.  
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 Elburg, tweeroeder op landgoed Zwaluwenburg.
 Tweeroedige Veluwse hooiberg bij ’t Harde.
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De tweeroeder
De tweeroeder komt nu nog het meeste voor op de Veluwe 
en op de Utrechtse Heuvelrug. Ze komen in twee varianten 
voor: met zadeldak en schilddak en worden dan ook wel 
zadeldakberg en schilddakberg genoemd. De tweeroeder 
was vooral in de minder welvarende gebieden te vinden. De 
roeden waren voorzien van bergijzers waarop de dwarse 
korte lanen rustten. Het heffen ging met de hand, boom en 
ketting of bergwinde, en later met katrol en lier. Onder de 
kap kun je vandaag de dag van alles aantreffen: een toom 
kippen, openhaardhout, rommel, gereedschap, een huisje 
voor oma, of voor de Rolls Royce. Er zijn bijna en jammer 
genoeg geen tweeroeders in oorspronkelijke staat, gedekt 
met riet, bewaard gebleven. De gemoderniseerde tweeroeder 
met golfplaatbedekking daarentegen is nog volop aanwezig. 
In bijna elk bouwsel rest gelukkig nog wel wat van zijn 
voorganger: kromme roeden, oude lieren of oude dakdelen 
van het oorspronkelijk dak. Tweeroedige hooiberg. Zijaanzicht.

 Tweeroeder op landgoed Den Treek, Utrecht.
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 IJzeren drieroeder bij Huis Den Bergh, Dalfsen.
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De meerroeder of kapberg
Het type hooiberg met meerdere roeden en beweegbaar dak: 
de kapberg, is te vinden binnen het hele hooiberggebied en 
kent varianten met drie, vier, vijf of zes roeden. Oude houten 
drieroeders zijn zeldzaam, maar nieuwere drieroeders met 
ijzeren of betonnen roeden en met een oude rieten kap zijn er 
veel, vooral in de polders en waarden. Terwijl de oude roeden 
daar snel wegrotten, bleef de oude rieten kap intact en werd 

deze overgezet op de nieuwe roeden. Bij zo’n vernieuwde berg 
zijn de hoeken van de lanen onderling stijf bevestigd en staan 
de roeden buiten de kap. Met katrol en lier kon de kap worden 
geheven. Behalve van eigen makelij zijn er vele fabrieksmatig 
gefabriceerd. Ze zijn herkenbaar aan de windvaan – vis of 
paard – bovenop het dak van golfplaten.
Bij de meerroedige berg, kunnen we diverse subtypes 
onderscheiden.

 Drie Veluwse vierroeders bij elkaar in de Hoge Steeg, Putten.
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 Verscholen langs de Diefdijk bij Leerdam ligt boerderij de Kruithof 

(met wolfsdak) uit het einde van de 17de eeuw, met een vijfroedige 

berg die nog volop in gebruik is.

 Vijfroedige kapberg. Zijaanzicht en 

plattegrond.
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 Vijfroedige steltenberg met centrale poer of beer. 

Zijaanzicht en plattegrond.
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a. De steltenberg
De steltenberg is een meerroedige hooiberg met een 
verhoogde tasvloer; de berg staat als het ware op stelten. Het 
hooi ligt op deze vloer. Bij voldoende hoogte kan de ruimte 
eronder dienen als opslagruimte. Om een dergelijke vloer 
te maken, wordt boven hoofdhoogte een stel eikenhouten 
“onderlanen” tussen de roeden geschoord met korbelen. 
Daarop komt een reeks van ontschorste stammen te liggen, 
de tasliggers. Bij grotere tasbergen met vijf of meer roeden 
vraagt de ondersteuning van de vloer om een eigen oplossing. 
In het rivierengebied bestaat die uit een gemetselde kolom in 
het midden. Daar vanaf voeren de tasliggers naar de roeden. 
De kap wordt geheven met een bergwinde of bergheef.
Klim nooit zomaar in deze bergen. De kans is groot dat 
midden in de tasvloer een gat zit om het hooi erdoorheen 
op de zolder en er weer vanaf te brengen. Bij slimme boeren 
hangt er een touw uit de kap in het gat, want je weet maar 
nooit… 

 Twee vijfroedige “reuzen” langs de Appeldijk in 

Heerlijkheid Mariënwaerdt. 

 Markelo, gerestaureerde vierroedige steltenberg 

met onderlanen en korbelen.
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 Roggebarg op Landgoed Hackfort.

 Borculo, pachtersbergje aan de Kulsdom.
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b. De schuurberg
Een steltenberg met zijdelingse schuuruitbouw wordt 
schuurberg genoemd. Deze bergsoort kent vier tot zes 
roeden. Onderzoek in de Betuwe heeft aangetoond dat dit soort 
bergen vaak meer dan honderd jaar oud is. Het heffen van 
het dak gaat met de bergwinde of de heef. Dit type berg is of 
was karakteristiek voor Twente en Zuid-Salland, het Gelderse 
rivierengebied, de Graafschap en Zuid-Holland. In Twente zijn 
vrijwel geen authentieke schuurbergen meer te vinden. Ze 
worden daar overigens gewoon steltenbergen genoemd. In 
Zuid-Holland, rond Benschop en Herwijnen bijvoorbeeld, zijn 
er nog enkele te vinden. Veel meer zijn er overgebleven in de 
buurt van Deventer (Diepenveen) en in de Graafschap. Vooral 
langs zanderige achterafstegen kun je ze nog aantreffen. Er 
waren vroeger boerderijen, onder meer rond Lochem, waar je 
er zelfs vijf op rij zag staan, met maximaal zes roeden per berg. 
De Betuwe is de regio met de meeste schuurbergen. Grote 
concentraties van deze bergen zijn daar te vinden om en nabij 
Lienden, Opijnen, Buurmalsen, Wadenoyen en Est.

c. Het pachtersbergje
Het pachtersbergje komt voor in de grensregio van Salland, 
Twente en de Graafschap. Het is mogelijk om elke hooiberg te 
demonteren en te verplaatsen, maar met het pachtersbergje 
gaat het wat eenvoudiger. Het is een kleine hooiberg die op 
veldkeien staat en in zijn geheel verplaatsbaar is.  
Dit type berg werd voornamelijk gebruikt door pachters 

 Vierroedige schuurberg. Zijaanzicht en 

plattegrond.
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die de berg meenamen als zij moesten verhuizen naar een 
andere pachtboerderij. Kenmerkend voor deze berg is dat de 
onderlanen aan twee van de vier zijden met korbelen zijn 
versterkt. De onderlanen zijn met pen-en-gat door de roeden 
heen bevestigd. Bij het verhuizen werd een platte kar onder 
de twee tegenover elkaar liggende onderlanen gereden, 
die niet met korbelen zijn versterkt. Op deze manier kon de 
hooiberg naar elders worden vervoerd. Het heffen van de kap 
gebeurde met boom en ketting of met de bergwaag.

d. De koekoekberg
De koekoekberg komt voor langs de oude zuidelijke en 
oostelijke Zuiderzeekust. Het is een berg met een soort 
dakkapel, koekoek geheten. Onder het hooibergdak loopt 
een railbalk die uitkomt in de koekoek en waaraan een 
katrolsysteem met grijper is vastgemaakt. Het uitbouwsel 
wordt daarom ook wel grijperkast genoemd. Met 
paardenkracht kon de grijper worden bewogen. Loopt het 
paard weg van de berg, dan trekt het de gevulde grijper 
omhoog en schuift deze de berg in. Daar wordt het hooi 
gelost door de grijper te openen met het trekken aan een 
touw. Door het teruglopen van het paard glijdt de katrol 
aan de rails, de loopkat, weer de berg uit naar beneden 
tot boven de hooiwagen. De koekoek wordt voor zover 
bekend nergens meer gebruikt; het hooikanon doet nu het 
zware werk. In Hasselt, aan de weg naar Rouveen, staat 
nog een groepje koekoekbergen. Niet alleen langs de dijken 
in het buitengebied, maar ook in de bebouwde kom van 
de plaatsen aan de voormalige Zuiderzee, bij zogenoemde 
stadsboerderijen, waren koekoekbergen te vinden. 
Hooibergbranden hebben daar in het verleden hele straten in 
vlammen doen opgaan. Vaak werden de hooibergen daarna 
verbannen naar de rand van de stad en werden ze aan de 
straatzijde dichtgetimmerd.

  

 Koekoekberg in vol bedrijf in de omgeving  

van Kampen. 
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 Hooibergen van stadsboerderijen even buiten Hasselt.
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  Gerestaureerde vijfroeders op landgoed Stekkenkamp in Zeesse bij Ommen.
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  IJzeren berg zoals vele in de Hollanden te vinden zijn.
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07 | Hooibergen en regio’s
Algemeen

Het aantal hooibergen in ons land neemt jaarlijks snel 
af. Rond 2005 waren er naar schatting nog 4.000 houten 
hooibergen. Echt oude hooibergen zijn een zeldzaamheid 
aan het worden. Eind 20ste eeuw stortte de laatste 
Zeeuwse hooiberg in. Ook in Brabant zijn de meeste 
meerroeders verdwenen. In de 17de en 18de eeuw zorgde 
in Friesland de nieuwe bouwstijl van boerderijen met 
overdekte opslagruimte ervoor dat ook daar de hooiberg 
niet langer nodig was. Nu heeft alleen het midden van 
Nederland nog veel hooibergen. De grenzen van hun 
verspreidingsgebied zijn redelijk scherp afgebakend. 
Rond 1990 lag de hooiberggrens ten zuiden van de lijn 
Amsterdam-Assen-Emmen, afgezien van moderne en/
of nieuwgebouwde hooibergen zoals die in Wartena 
(Friesland).

Vanaf 1930 kon in de natte grond van de Hollandse polders 
en waarden de ijzeren berg eindelijk een alternatief bieden 
voor de snelle rot van de houten roeden van de majestueuze 
vijf- en zesroeders. De roeden moesten frequent vervangen 
worden. Nog steeds is dat te zien aan de talloze ijzeren en 

later ook betonnen hooibergenpalen, die vaak nog rieten 
kappen van vóór 1930 dragen. De Alblasserwaard vormt 
de zuidwestelijke grens van het gebied waar nog een berg 
te vinden is. Eigenlijk wordt het pas noordelijker, langs de 
Vlist en rond Oudewater, weer hooibergland. In het Groene 
Hart, eens zo rijk aan grote meerroedige bergen, zijn hier 
en daar nog wat resten te vinden, vooral langs de Meije. De 
strijd tegen het water wordt daar hevig gestreden. Waar 
het erg vochtig is, bepalen de “moderne” ijzeren bergen met 
witte welen het landschap. Hun architectonische waarde 
mag inmiddels ook worden onderkend! Rond de waterlinie 
bij Amsterdam vind je nog sporadisch een hooiberg. In het 
gebied direct ten noorden van Amsterdam tref je nog het 
hooihuis aan, een uniek bouwsel. Daarboven houdt het voor 
wat betreft de oude houten bergen op.

In Oost-Nederland, het hooiberggebied bij uitstek, kwam in 
de 19de eeuw de roggeberg op. Dat is een eenroeder voor de 
opslag van paardenvoer, die tot op heden nog nadrukkelijk 
aanwezig is in de Graafschap en in Twente. Daarnaast rezen 
in laatstgenoemde regio majestueuze schuurbergen op. Soms 
stonden er wel tot zeven schuurbergen bij een boerderij!  
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 In de eerste grote polder van de Zuiderwerken, de Wieringermeer, werden vóór de Tweede Wereldoorlog bij de 

nieuwe boerenbedrijven ook moderne bergen gebouwd. Foto: © Historisch Centrum Overijssel.

 Johannes Vossius maakte rond 1580 een gedetailleerde manuscriptkaart van de stad Vollenhove met het omringende 

platteland. Alleen bij de erven aan de Cuinderdijck op het lage buitendijks gelegen land tussen Vollenhove en Blokzijl 

tekende hij hooibergen. Foto: © Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
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Van al die oude grote Twentse schuurbergen is er geen enkele 
meer over en ook de andere bergen, zoals de eenroedige 
of parapluberg, zijn er snel aan het verdwijnen. In Harfsen 
in de Graafschap brak de laatste door de zware sneeuwval 
in de winter van 2005-2006. De Regge vormt thans de 
natuurlijke oostgrens van de hooiberg. Zuidelijk loopt de 
grens langs Maas en Waal. Hier, aan de noordelijke Waaldijk 
bij Waardenburg bijvoorbeeld, bepalen nog vele schuurbergen 
het beeld van het platteland.

De gebieden waar nu nog veel hooibergen te vinden zijn, zijn 
geclusterd in enkele regio’s. Het zijn het noordelijk Gooigebied 
(Blaricum) en de Eemstreek (Eemnes, Eemdijk, Amersfoort), 
de Veluwe (Doornspijk, Oldebroek, Putten, Nijkerk, Epe en 
rond Apeldoorn), Salland (Diepenveen, Raalte), Zuid-Twente 
(Markelo) en de Graafschap (Barchem, Neede, Borculo), de 
Betuwe en het gebied van de Hollandse polders en waarden 
(Lopikerwaard). IJzeren bergen treffen we in al deze gebieden 
aan; de oude hooibergen vooral in de Betuwe en in het 
grensgebied van Salland, Twente en de Achterhoek. Het 
eenvoudige houten parapluutje bedekt heel Oost-Nederland. 
Verder zijn er nog veel ijzeren bergen op de Utrechtse 

Heuvelrug (Leersum), in de Gelderse Vallei (Barneveld) en 
langs de Langbroeker Wetering (Langbroek).

In Overijssel had iedere streek zijn eigen wijze van hooiberging. 
Traditionele roedenbergen vond en vind je, met uitzondering 
van vooral Zwartsluis, in het Land van Vollenhove bijna niet. 
Zo wordt het hooi op de hogere delen van deze streek sedert 
lang – ten minste sinds het einde van de 16de eeuw – bijna 
uitsluitend op de deel of op een slietenzolder in de boerderij 
opgeslagen. In de lage delen, in dorpen als Giethoorn, 
Dwarsgracht, Wetering, Muggenbeet en Nederland, werd 
het hooi of graan in boten aangevoerd en in mijten vlak 
aan het water gezet. Deze mijten werden gezet op een laag 
takkenbossen, afgedekt met een laag ruigte of stro. Ze hadden 
geen overkapping, maar waren afgedekt met een dikke laag 
bladriet tegen het inwateren; overigens hadden de vaarschuren 
aldaar wel een overkapping. In Salland overheersten waar-
schijnlijk de gewone vierroeder en de vierroedige tasberg. Een 
heel typische rietkapberg: de koekoekberg, is nog steeds aan te 
treffen, maar nu in ijzeren uitvoering, langs de hele oostelijke 
en zuidelijke Zuiderzeekust. In Twente kwamen eenvoudige 
roggebergen en enorme schuurbergen naast elkaar voor. 
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 Erf 39 op het Kampereiland met vier hooibergen, omstreeks 1930.

   Foto: © Collectie Zwier Stoel.
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Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel had de met vlechtwerk 
dichtgemaakte vierroedige berg met vaste kap.

Noordwest-Salland
Steden als Genemuiden, Hasselt en Kampen in het 
noordwesten van Salland kenden stadsboerderijen. De zoon 
van de laatste stadsboer in Kampen heeft nu een boerderij 
aan de Zwartendijk met een hooiberg. De berg heeft een gat 
aan de zijkant. Daar loopt een gang twee meter het hooi in en 
daarna gaat die gang recht omhoog en komt boven in de berg 
uit. De boer graaft elk jaar met een speciale steekschop die 
gang uit. Op de begane grond, recht tegenover die gang, heeft 
de boerderij een deur. Die komt achter op de deel uit. Boven 
in de berg gooit de boer het hooi in de gang. De hulp haalt 
het eronder uit en brengt het op de deel. Dat gaat snel en 
zonder veel kans op nat worden of uitglijden in de winter. Op 
de deel is een stuk afgeschut voor opslag voor twee dagen; 
zo hoeft de boer op zondag niet naar buiten. Aan de andere 
kant van de IJssel, op het Kampereiland, zijn nog enkele mooie 
voorbeelden van roedenbergen te vinden. Op Kampereiland 
is bij de museumboerderij op Erf 29 een authentieke nieuwe 
zesroeder gebouwd. Bijzonder is dat alle erven op het eiland 



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  89hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  88

 Landgoed Den Aalshorst in de Vechtstreek met een 

berg met opvallend steile kap.



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  89hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  88

pachtboerderijen zijn en tot op de huidige dag in eigendom 
worden gehouden door de stad Kampen.

Vechtstreek en Noord-Twente
Oude grote hooibergen, de steltenbergen, zie je in het 
noordoosten van Salland en in Noord-Twente niet meer. 
De laatste oude steltenberg werd in 2005 afgebroken in 
Hellendoorn. Rondom Zwolle waren schuurbergen talrijk, 
vooral in het landgoedrijke gebied ten noordoosten van de 
stad. Twee rivieren spelen in deze regio een interessante rol: 
de Regge en de Vecht. Langs deze meanderende stromen 
vestigden zich al vroeg boeren en waren er rijke oogsten. Men 
trof er ook kleine veldjes en keuterboeren aan. En zo kwamen 
daar grote vijfroedige bergen, schuurbergen, én kleine 
vierroeders voor. In de afgelopen 50 jaar verdwenen ze vaak 
weer, maar er is nog een aantal over. Laten we de Vecht maar 
eens volgen van west naar oost, dus stroomopwaarts. Vanaf 
Zwolle gaat het dan richting Ommen. Een paar kilometer 
voor Dalfsen duiken de eerste op. Je moet goed kijken, want 
ze staan vaak verscholen tussen bomen. Maar eenmaal in 
beeld vallen hun ranke spitse daken op, met hun dakhelling 
van zo’n 60 graden. Dit is een Sallands kenmerk van de 

bergen op en rond landgoed  . Bij diverse boerderijen staan 
fraai gerestaureerde hooibergen met zinken dakjes boven de 
roeden om ze te beschermen tegen inregenen en opensplijten. 
Zuidelijk van Dalfsen loopt een weg stroomopwaarts naar 
Ommen. Onderweg passeer je kasteel Rechteren en dan 
het pittoreske dorp Vilsteren met Huize Vilsteren, de oude 
molen en de molenschuur. Midden in het dorp staat een 
oude vijfroeder. De berg hoort bij een pachtboerderij van het 
landgoed.
 
Van Vilsteren gaat de weg verder richting Ommen. We steken 
de weg naar Nijverdal over en vervolgen de weg langs de 
Vecht en naderen landgoed Stekkenkamp van de familie 
Bruins, echte Sallanders. Ze koesteren de streekeigen bouw en 
cultuur. Dat is te zien aan de goed onderhouden boerderijen 
op het landgoed en de oude schuren met een onderschoer 
en het strovlechtwerk. Hier ongeveer is de westelijke grens 
van het strovlechtwerk-gebied. Oorspronkelijk gebruikten 
de boeren stro als muur van de schuren; om het stevig te 
houden werd het gevlochten. Het leidde hier en daar tot zeer 
fraaie ambachtelijke kunstwerkjes, zoals bij het verderop 
gelegen Beerze en het noordelijk van de Vecht gelegen Rheeze 
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 Zeesse, landgoed Stekkenkamp met twee nieuwe 

vijfroeders.
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nog te zien is. Stekkenkamp wordt doorsneden door de 
Beerzerweg en telde twee bouwvallige hooibergen. In 2005 
zijn ze vervangen door twee nieuwe exemplaren. Om langer 
van de bergen te kunnen genieten, zijn ze met modernere 
technieken gemaakt en met zwaardere daken. Het oude beeld 
zal terugkomen als het riet de eerste winters heeft doorstaan 
en het weer zijn invloed op de kleur en materialen heeft 
gehad. Vlakbij valt een oude Sallandse schuur met vlechtwerk 
te bewonderen.

Verder oostwaarts gaande komen we in Beerze aan. Hier is 
nog volop vlechtwerk te zien, maar de hooibergen zijn bijna 
allemaal weg. Wie goed kijkt, zal er nog een paar ontdekken. 
In 2007 werd er midden in de buurschap een zeer fraaie 
vierroeder gebouwd door de bekende Sallandse bergbouwer 
Willem Ruhof. De teruggang van het aantal bergen geldt 
voor het hele gebied tot aan Hardenberg en zuidelijk tot aan 
Hellendoorn. In de driehoek tussen deze twee plaatsen en 
Ommen loopt de Regge. In het rivierduingebied rond Archem 
treffen we oude hallehuisboerderijen aan en de trieste 
restanten van enkele hooibergen. Wat de bergen betreft 
wordt er inmiddels veel nieuwbouw gepleegd.  
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 Den Ham, Meersenweg. Hooiberg bij een boerderij met 

veel Sallands vlechtwerk.
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 In Beerze is deze nieuwe vierroeder te bewonderen, helemaal in authentieke Sallandse bouwstijl.
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 Grote eenroeder met welen, gebouwd in 1946,  

langs de weg Hellendoorn-Marle.



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  97hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  96

Let ook op de hekwerken rond de weilanden; grote kans dat 
er palen tussen staan met gaten erin op regelmatige afstand: 
oude hooibergroeden. Een boer gebruikt alles. Net buiten 
Hellendoorn aan de weg naar Marle staat een boerderij van 
ver vóór 1900. De grote eenroeder daarbij is gebouwd in 
1946. De roede is als eik met kluit en al vlakbij gerooid. De 
eigenaar koestert de berg.

Zuid-Salland en Zuid-Twente
Ten zuiden van Deventer verandert het boerderijbeeld: 
de Sallandse boerderij gaat zich mengen met de typische 
langgerekte boerderij van de Graafschap, met aan de ene 
lange kant hoge inrijdeuren (volle oogstwagens) en aan de 
andere kant de lage uitrijdeuren (lege wagens). De T-boerderij 
voegt zich daarbij vanaf de IJsseloevers. Het hallehuis met 
onderschoer wordt gemeengoed. Vooral in de regio Markelo, 
Laren, Borculo en Lochem is dit mengbeeld waarneembaar. 
In een golvend landschap zie je oude boerderijen met 
onderschoer en een dak bestaand uit een top van riet en 
afgedekt met rode of zwarte pannen. Hoe rijker de boer, 
hoe minder riet en hoe meer pannen. Hier komt overigens 
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 Twente, landgoed Twickel. Eenroeder met tasvloer 

op pootjes bij museumboerderij Wendezoele.
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het spreekwoord ”onder de pannen zijn” vandaan. Er zijn 
nog concentraties van hooibergen waarneembaar langs de 
IJssel bij Gorssel en Eefde, rond Diepenveen en in de regio 
rond Markelo, dat kan gelden als onbetwist centrum. Het 
is ook de streek van de vele landgoederen. Vooral de grote 

landgoederen als Weldam hebben met hun pachtboerderijen 
in de wijde omgeving een blijvend stempel gezet op het 
landschap. Overal zie je de paraplu’s, vanaf de 19de eeuw 
gebouwd als opslag voor paardenvoer.



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  101hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  100

 Oude vierroeder op landgoed Schoonheten bij Raalte.
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Diepenveen
Aan de Boxbergerweg ligt landgoed Overvelde. Rondom 
het huis staan de boerderijen van het landgoed. Ze hebben 
allemaal een schuurberg met stallen erin. De bergen zijn 
nog in hun oorspronkelijke staat, maar dreigen te bezwijken 

door achterstallig onderhoud. Vooral de daken zijn er slecht 
aan toe. Sommige staan op instorten, bij andere is de rieten 
dakbedekking al vervangen door planken daken. Aan de 
Boxbergerweg staat ook nog één schuurberg.

 Schuurberg aan de Schapezandweg te Diepenveen. Let op de twee raampjes, een typisch Sallands element dat bij 

veel schuurbergen voorkomt.
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 Prachtige schuurberg aan de Boxbergerweg te Diepenveen.
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 Diepenveen. Grote eenroeder en drieroeder aan de Wechelerweg.
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 Salland. Landgoed Overvelde in Diepenveen met drie schuurbergen op rij.
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 De schuur met hoge laaddeuren (voor een opgeladen hooiwagen) aan de ene kant en lage deuren aan de 

andere kant (voor de lege wagen) is typisch voor Markelo.
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Markelo
In de geologie en het landschap van Markelo komen 
elementen uit Salland, Twente en de Graafschap bij elkaar. 
Je vindt er rivierduinen, uitgestrekte weiden, en hoog- en 
laagvenen. Markelo ligt op een kruispunt van culturen 
en daardoor kent het gebied een grote variatie aan typen 
boerderijen, schuren en hooibergen. Zo zijn er resten van 
het los hoes, de hallehuisboerderij, de T-boerderij en allerlei 
tussenvormen. Let ook eens op de hekken voor de percelen 
land: gewoon een horizontale dode eik met stronk op een 
paal. Een zetje aan de stronk, en de boom kiept omhoog. 
Veel boerderijen en schuren zijn voorbeeldig gerestaureerd; 
vooral de gehuchten Stokkum en Elsen tonen zich als 
ansichtkaarten. Bij de hallehuisboerderij zie je de vierroeders 
en steltenbergen, bij de T-boerderijen vooral de roggeberg, 
en verder ook de kleinere vierroeder op zwerfstenen met 
onderlanen en korbelen, de zogenoemde pachtersberg. 
Er zijn nog maar enkele van de laatste soort bekend in de 
regio Borculo-Geesteren-Markelo. Zo staat er nog één aan 
de Luttikeveldweg. De eigenaars, rietdekkers, hebben hem 
in 2004 gerestaureerd. Het dak is met kennis van zaken en 
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 Pachtersberg in Markelo.
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met de juiste materialen in ere hersteld. Er kwam haast geen 
spijker aan te pas. De berg werd in de Tweede Wereldoorlog 
gebouwd, met zo’n driehonderd jaar oud hout van een vorige 
berg.

De kap hangt hier niet aan een beugel met schakels, maar 
rust op een bergijzer. De lanen zitten met pen-en-gat-
constructie aan elkaar en worden hier gezekerd met een 
houten wig. Afwijkend voor Markelo en regio is bij deze berg 
dat de sporen door de lan lopen. Dat kwam vroeger vaker 
voor. Met hazelaartwijgen is het horizontale draagvlak voor 
het riet gerealiseerd. De rietschoven zijn met dunne twijgen 
vastgezet. Tegenwoordig gebruikt een dakdekker hiervoor 
koperdraad of ijzerdraad. Vaak wordt een horizontale rol stro 
– wiep – gekneld tussen de oplangers en het riet om het dak 
er iets op te lichten. Het dakdek is veel dikker dan vroeger, 
toen stro als dakbedekking werd gebruikt. Maar die oude 
roeden van keihard eiken houden het vol onder de loodzware 
last, hoe kwetsbaar ze er ook uitzien.
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 Markelo, roggeberg op zwerfkeien en met tasvloer op pootjes, aan de Taets van Amerongenstraat.
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In het hele stroomgebied van de IJssel zie je eenroeders. 
Als ze een klein tasvloertje hebben van smalle ontschorste 
dennenbomen – of van wat er maar aan bomen in de buurt 
groeit – en erbovenop de pootjes een metalen plaat of platte 
zwerfsteen ligt, dan is het bouwwerk bedoeld voor de opslag 
van graan. Dit graan wacht erop om gedorst te worden. Dat 
gebeurt in de winter op de deel van de boerderij. Voor het 
zover is, ligt de oogst in deze berg beschermd tegen muizen 
en andere liefhebbers.

Bergen als deze zijn pas vanaf de 19de eeuw opgekomen 
en vervingen de opslag in huis op de deel. Bij de oogst vult 
de boer de berg tot de nok met roggeschoven en andere 
granen. ’s Winters ging er wekelijks een schoof door de 
hakselmachine, om daarna aan het paard te worden gevoerd. 
Je hebt roggebergen in alle soorten en maten. Maar een 
rechte paal van eikenhout met rieten parapludakje zonder 
vloertje eronder, die je vandaag de dag zoveel in tuinen ziet 
om gezellig onder te zitten, is beslist geen roggeberg!

 Eenroeder aan de Worsinkweg te Markelo.



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  113hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  112

 Een pachtersberg in Neede, Achterhoek.
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De Graafschap
Het landschap van de Graafschap ofwel de Achterhoek wordt 
getypeerd door kleinschaligheid. De streek is bijzonder rijk aan 
hooibergen. Dat er juist hier zoveel bewaard bleven, heeft te 
maken met de aanwezigheid van veel landgoederen. Dat heeft 
een conserverende werking op het landschap gehad.  

Bovendien hadden hun eigenaars en beheerders al 
betrekkelijk vroeg oog voor cultuurhistorische waarden. In 
zijn algemeenheid gaat de bevolking hier zorgvuldig om met 
haar cultuurgoed. Er wordt veel gerestaureerd en veel nieuw 
gebouwd in streekeigen stijl.

 Schuurberg langs de Eefdese Enkweg in de uiterwaarden van de IJssel bij Gorssel.
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 Epse, Graafschap. Fraaie schuurberg in mooie omgeving.
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Epse
Wie zuidelijk van de A1 bij Deventer de weg neemt van Epse 
naar Harfsen, Laren en Lochem komt langs een toeristisch 
aantrekkelijke route die rijkelijk is voorzien van hooibergen. 
Het fraais openbaart zich zodra de spoorbaan Deventer- 
Zutphen is gepasseerd. Links ligt daar een oud boerderijtje 
van het hallehuistype, met een kookhuisje erachter. In het 
weiland aan de overkant staat één van de mooist gesitueerde 

schuurbergjes uit de Graafschap. Langs dit weiland loopt een 
paadje. Over het paadje passeer je een oud vierroedertje, met 
– karakteristiek voor de streek – een lichte tasvloer op een 
halve meter hoogte. De schuurberg is in 1927 gebouwd als 
roggeberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is op vijf meter 
afstand een bom ontploft, en op twee meter afstand een 
granaat. De muur is toen ontzet geraakt en de scherven zitten 
nog in de deur.

 Dezelfde schuurberg in het bos in Epse, vanuit een andere hoek.
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 Roggeberg en hooiberg bij boerderij Meijer op 

landgoed Verwolde, Laren (Gld); beide gevuld met 

pakken stro.
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Laren
Rijdend over de weg van Epse naar Laren zie je onderweg 
overal paraplu’s, en bij Laren aangekomen doemen de 
rode en rietgedekte daken van de boerderijen op met 
hun karakteristieke schuren en onderschuren met hoge 
deuren. Tussen Laren en Markelo ligt Huize Verwolde. De 
pachtboerderijen van het landgoed hebben alle een naam en 
dragen in hun luiken de kleuren van de familie op het huis. 
Een van de mooiste boerderijen ligt tegenover het huis en 
heet Meijer. Op het erf daarvan staan twee bergen: een grote 
vierroedige roggeberg (gefundeerd op zwerfkeien en met een 
lage slieten- of tasvloer) en een vierroedige hooiberg. Beide 
zijn op voorbeeldige wijze gerestaureerd.
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Borculo
Aan de Kulsdom buiten Borculo staat een oude boerderij met 
wolfdak en hoge laadschuur. Twee hooibergen houden haar 
gezelschap. De ene is een verplaatsbare vierroeder, lichtvoetig 
als een danseres vergeleken met de schuurbergen die iets 
noordelijker liggen, en de andere een paraplu. De vierroeder 
grenst aan een oude boomgaard. In 1970 is deze berg door 
de toenmalige eigenaar uit Geesteren hier naartoe verplaatst. 
Het dak was toen nog licht genoeg om met boom en ketting 
te worden geheven. Inmiddels is de berg bouwvallig geraakt 
en met moderne bouten versterkt. Aan de andere kant van de 
boerderij staat een eenroeder, die nu als zovele paraplu’s in 
gebruik is voor de opslag van hout.

 Roggeberg in Borculo.
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 IJzeren hooibergen bij Oldebroek.
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Veluwe
Dit is het land van de keuterboer met de eenvoudige boerderij, 
de koe en de geit, en een klein stukje bouwland plus een gerief-
bosje waar de takken voor de bezem, en vaak ook de eiken voor 
de hooiberg vandaan kwamen. Waar het vruchtbare Betuwse 
land tot veel opslagcapaciteit noodzaakte en het bergbeeld  
bepaalde, was op de Veluwe het omgekeerde het geval.  
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 Hoorn bij Heerde, kasteel Vosbergen, met een nieuwe vijfroeder.
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Op de zanderige gronden was de kleine tweeroeder van de 
keuterboer dominant, en langs de voormalige Zuiderzee, waar 
het land rijker aan groeistoffen was, de vier- en vijfroeder. Het 
nieuwere, ijzeren tweeroedertje zie je nog steeds en veelvuldig. 
Vooral bij de hobbyboeren die een paar schapen houden of 
andere hobbydieren is het populair. De meeste hooibergen 
zijn nu nog te vinden bij Nijkerk en Putten (Drie), bij Doorn-
spijk en Oldebroek (’t Loo en landgoederen) en rond Hattem, 
Heerde en vooral Epe. Ook in de Gelderse Vallei komen ze nog 
voor. Praktisch geen van de bergen is nog in bedrijf.

 Wapenveld, Veluwe. Moderne berg met windvaan.
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 Veluwe, Putten. Vijfroeder bij boerderij Groote Veen.

 Op landgoed Oldenaller bij Nijkerk wacht 

een hooiberg op restauratie.
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In de regio tussen Putten in het noorden, landgoed Oldenaller 
in het westen, Krachtighuizen in het oosten, en Nijkerk met 
Driedorp in het zuiden, liggen gehuchtjes als Gerven en 
Huinen. Ertussen lopen rechte wegen, dijkjes en kronkelende 
zandpaden. Op talrijke plekken staan hooibergen, veel ijzeren 
en heel veel tweeroeders. Hier en daar tref je echt oude 
hooibergen aan. Het zijn allemaal eenvoudige bergen. De 
meeste worden goed onderhouden en zijn fraai gerestaureerd. 
Hier is nog mooi te zien dat boerderijen vroeger dikwijls 
meerdere hooibergen bezaten. Je moet wel in de lente komen, 

anders zijn ze vaak verborgen door de vele oude eiken rond 
die boerderijen. In die periode zie je ook het meest van de 
prachtige oude Veluwse boerderijen, zoals bijvoorbeeld 
boerderij de Groote Veen, Nijkerkerstraat 68. Deze boerderij 
ligt pal naast landgoed Oldenaller, waar ook nog enkele 
bergen te vinden zijn. De boerderijen zijn allemaal van het 
hallehuistype.

 Putten, buitengebied. Boerderij Den Heller met een gevulde vierroeder.
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 Putten, buitengebied. Drie vierroeders op een rij bij zorgboerderij de Hoonhorst.
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Aan de Hoge Steeg 24-26 buiten Putten ligt boerderij de 
Heetkamp. Hier staan nog drie vierroeders, goed onder-
houden, en eigendom van Staatsbosbeheer. Jammer dat bij 
hun restauratie destijds te weinig rekening is gehouden met 
de streekeigen constructie. Dat is hier goed te zien als je 
onder de kap kijkt. Zo zijn de kappen vastgezet met rechte, 
machinaal geschilde sporen. De sporen lopen niet meer 
door de lanen heen maar zijn eroverheen gelegd. De lanen 
zijn gezaagd en niet gedisseld, en men heeft afgezien van 
twijgen om de dwarse dunne sparrentakken mee te verbinden. 
Onzorgvuldig uitgevoerde restauraties als deze worden 
gelukkig niet meer gedaan. De ophanging van de kap is nog 
wel authentiek. De oude bergwagen om de kap te heffen 
wordt door de boer bewaard in de schuur; hij laat graag zien 
hoe het werkt!
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 Veluwe, Gortel: hooibergen zonder functie raken in verval. Bij ijzeren bergen blijft er dan een roestig restant over.
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Leuvenum-Staverden
Midden op de Veluwe liggen de landgoederen Leuvenum 
en Staverden en de dorpen Elspeet en Uddel. Het hele 
gebied kent nog veel hooibergen, vooral ijzeren bergen 
en tweeroeders met golfplaten. Een van de nog weinige 
authentieke rietkapbergen stond bij boerderij Akkerzicht 

 Landgoed Staverden op de Veluwe met een typische en authentieke Veluwse vierroeder. Hier nog in goeden doen; 

de berg is later door brand verwoest.
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op het landgoed Staverden. De hooiberg dreigde om te 
vallen, maar is ten slotte – en erger nog – in het najaar 
van 2006 afgebrand. Nu staat er een nieuwe, maar niet 
streekeigen gebouwde berg. Ook elders op het landgoed 
staan hooibergen. Je treft ze steeds aan bij gerestaureerde 
boerderijen aan kabbelende beekjes.

Betuwe
De Betuwe is het grootste hooibergenreservaat ter wereld. 
Het gebied wordt omsloten door de Nederrijn en Lek in het 
noorden, de Waal in het zuiden, Arnhem en Nijmegen in het 
oosten, en een westgrens noord-zuid lopend door Leerdam. 
Dwars door dit gebied loopt het riviertje de Linge. Overal 
aan haar oevers staan hallehuisboerderijen van het Betuwse 
T-type of boerderijen met typisch overstek. Vaak gaan ze 
vergezeld van een steltenberg of een schuurberg. De vijf- of 
zesroedige steltenbergen staan vaak bij de grotere boererijen, 

de vierroedige schuurbergen bij de kleinere. Er zijn bijna geen  
bergen meer die op hun oorspronkelijke manier worden 
gebruikt, maar de Betuwenaren koesteren hun bergen. Vele 
zijn gerestaureerd, maar ook veel nieuwbouw vindt plaats. Het 
schuurbergprofiel heeft zich zelfs in veel woningen doorgezet. 
De Betuwe is ook het land van de bergwain of bergwinde. De 
meeste eigenaren van een schuurberg hebben nog wel zo’n 
apparaat, en ze willen de werking graag uitleggen.

De berg is weliswaar in de hele Betuwe te vinden, maar er zijn 
enkele concentraties aan te wijzen. Zo staan er nogal wat in 
en om Kesteren, Lienden, Aalst en Ingen. Een andere cluster 
is gelegen in het gebied van Wadenoyen, Kerk- en Kapel-
Avezaath, Zoelen en Erichem, en rondom Beusichem, Asch en 
Zoelmond. De Linge, westelijk van Tiel, spant echter de kroon. 
Langs de weg naar Buurmalsen is het raak.  
 

 Opijnen. Twee gerestaureerde schuurbergen. 

 Lienden. Hooiberg met poer van steen om de tasvloer te 

ondersteunen, een typisch Betuws verschijnsel. De hooiberg 

bestaat helaas niet meer.
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 Betuwe, Zoelmond, achtroedige berg, geheel gerestaureerd.
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Voor hooibergliefhebbers begint hier de mooiste reeks van 
hooibergen: grote vier- en vijfroeders, ingebed in een prachtige 
omgeving. In Buurmalsen zelf staan er meerdere, en wie bij 
Tricht de noordelijke Linge-oever volgt, komt via landgoed 
Mariënwaard in Beesd. Daar staan aan de Lingedijk grote 
vijfroeders, paarsgewijs bij elkaar, tussen de fruitbomen.

Zoelmond en Rijswijk
Zoelmond is een klein plaatsje. Aan het wat verdiept liggende 
Plein grenst boerderij de Werff met een hooiberg van rond 
1900. Het is één van de meest bijzondere hooibergen in 
Nederland. Het gaat namelijk om twee aparte hooibergen, 
gebouwd op een gedeelde schuur en stal die onder beide 
bergen doorloopt. De schuur heeft buiten de bergen een 
staluitbouw. Het lijkt voor de hand te liggen om de hooiberg 
van de Werff als dubbele schuurberg te betitelen, maar dat 

 Zwaar Betuws dak met kenmerkende dikke raven die de zwaarden dragen.
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  Betuwe, Rijswijk aan de Nederrijn. Boerderij Udo aan de Rijnbandijk met twee schuurbergen.
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klopt niet; de berg is direct met acht roeden gebouwd. We 
hebben hier dus te maken met een enkele schuurberg met 
acht roeden. In 2002 brak één van de roeden tijdens een 
zware storm. Dat heeft de eigenaren doen besluiten om tot 
restauratie over te gaan. Die is heel degelijk uitgevoerd in 
2005. Daarbij ging al het riet eraf, om plaats te maken voor 
een nieuwe rieten dekking. De lanen kregen bij breukvlakken 
een spalk. Twee roeden werden vervangen en weer op de 
poeren van de oude gesteld. 
 
De boerderij van deze bijzondere berg was vroeger 
van de familie Udo. De Udo’s woonden daarna verder 
stroomopwaarts op een boerderij aan de Rijnbandijk 233 
in Rijswijk. Hierbij staan zelfs twee ongewoon gebouwde 
schuurbergen. In de aanpalende schuur werden ossen 
gehouden. De mestopvang was eronder gebouwd.  

 Betuwe, schuurbergen aan de Rijnbandijk in Rijswijk. 
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 Betuwe, Aalst bij  Lienden. Deel van de dakconstructie van een steltenberg.



hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  137hfdstk 07  |  Hooibergen en regio’s  136

Het is een complex geheel. De boerderij is niet meer in bedrijf, 
maar alle attributen zijn er nog. De bergen in Rijswijk en 
Zoelmond imponeren door hun grootte en overeenkomstige 
bouwstijl. Ze zijn zo bijzonder dat ze in 2006 zelfs werden 
bezocht door Amerikanen die in New York een authentieke 
Nederlandse hooiberg willen bouwen.

 Betuwe, Ingen. Steltenberg met schuur, type vijfroeder.
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 Betuwe, Lienden, Grote gerestaureerde vijfroedige schuurberg bij boerderij Den Aschheuvel.
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 Opijnen in de Betuwe. Zicht vanaf de Waaldijk op twee hooibergen en een hoogstamboom-

gaard.
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 Fraai gerestaureerde schuurberg in Waardenburg, vlakbij landgoed Neerijnen,
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Lienden, Aalst en Ingen
In Lienden, Aalst en Ingen zijn heel veel hooibergen. 
Noordelijk van Lienden loopt een oude Rijndijk naar 
Aalst. Vanaf de dijk kijk je neer op oude boerderijen met 
hoogstamboomgaarden en tasbergen, zoals ze hier worden 
genoemd, en hier en daar een steltenberg. Middenin Ingen 
staat een oude schuurberg naast de kerk. Ook hier liggen her 
en der ingestorte bergen te wachten op nieuwe eigenaren die 
de bergen weer gaan opknappen. Gelukkig zien we dat steeds 
vaker gebeuren, zoals aan de Achterbrei in Ingen.

Langs de Waal
De Tielerwaard, gemakkelijk te bereiken vanaf de A2 bij 
Waardenburg, bezit eveneens een grote concentratie 
hooibergen met houten roeden en rieten kappen. Bij 
Neerijnen liggen bergen verscholen in het dorpje bij het 
gelijknamige landgoed. Ga langs de Kaalakkers, waar op nr. 3 
de familie Van Opijnen woont in een gerestaureerde boerderij 
met overstek. Daar staan een schuur bij en een vierroedige 
schuurberg. In het dorp Neerijnen, achter de kerk, staan 
nog twee voormalige boerderijen met bergen. Vanaf de dijk 
kun je ze het beste zien. Volg dezelfde weg terug, langs de 
Kaalakkers, en de grote weg naar Meteren oprijdend, zie je 
enkele witgekalkte schuurbergen. Het kalken van de bergen is 
karakteristiek voor de Betuwe.

 Een fietstocht over de Waalbandijk vanaf Waardenburg leidt langs meerdere hooibergen. Hier een schuurbergje.
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 Twee gerestaureerde schuurbergen aan de Kerklaan in Heesselt, Betuwe. 
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Zorg dat je op de weg naar Opijnen komt en volg dan de 
Zandstraat naar Ophemert. Links en rechts van de weg 
wisselen bouwvallige en gerestaureerde schuurbergen 
elkaar af. Bij de Texelse schapenfokkerij op Zandstraat 
nr. 60 zijn ze klaar met restaureren; de twee vijfroedige 
schuurbergen staan er daar weer keurig bij. Rijd verder over 
de dijk naar Heesselt. Hier is erg veel werk gemaakt van de 

restauratie van boerderijen. Vanaf de dijk kijk je neer op heel 
mooie combinaties van typisch Betuwse overstekdaken, 
schuurbergen en steltenbergen. Aan de Zwartekade in Est 
staat tussen de hoogstamfruitbomen in Betuws wit een oud 
schuurbergje. “De buurman heeft de hooizolder voor me 
afgedekt tegen het inregenen”, vertelt de eigenaar ons. Met 
rieten welen stellen we vast; dat zie je niet veel meer.

 Est, Zwarte Kade. In de Betuwe zijn veel schuurbergen wit gepleisterd. 
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 Landgoed Den Treek met vierroeder. De losse rieten welen liggen op de grond.
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Gooi, Eemdal en Utrechtse Heuvelrug
Van de vele bergen die deze regio’s ooit telden, zijn de 
meeste nu nog te vinden in Blaricum en Eemnes, bij Soest, 
Amersfoort en Leusden, en rond Doorn, Maarssen en 
Leersum. Het betreft hier voornamelijk gewone vierroeders 
en verbouwde tweeroeders. Waar de kap aanvankelijk meest 
werd geheven met boom en ketting, gebeurde dat later bijna 
overal met katrol en lier. Omdat het hier om de lichtere kap 
gaat, kon men in deze streken volstaan met een eenvoudig 

type lier. Voor het versterken van doorgerotte roeden bedacht 
men in Leusden een originele oplossing: roeden die op breken 
stonden werden gespalkt met afgedankte telefoonpalen. 
In deze regio’s is het verder de gewoonte om de sporen los 
aan te brengen, via een gat in de lanen. De spoor loopt dan 
door de lan, en de oplanger eroverheen. De kap wordt aan de 
roeden opgehangen met beugel en vit. Net als bijna overal 
verdwijnen de bergen in deze regio’s heel snel.

 Boerderij in Blaricum met werktuigen van de boer voor reparatie van het hooibergdak.
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 Vierroeder in gebruik aan het Fransepad in Blaricum.
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Blaricum
Blaricum heeft zijn karakter als brinkdorp het best bewaard. 
Het dorp had vroeger meer dan 40 boerderijen in vol bedrijf. 
De meeste zijn in de loop van de tijd tot woonboerderij 
verbouwd. Op nog maar vier boerderijen wordt echt 
geboerd. Tussen de deel en de opkamer lag oorspronkelijk 
het keukengedeelte, dat naar de deel toe open was en 
van beide zijkanten toegankelijk. De ingang naar de deel 
en de stallen is niet gesitueerd aan de achterkant, zoals 
bij het oorspronkelijke hallehuis, maar aan de zijkant. Dit 
type boerderij staat daarom bekend als Goois hallehuis. 
Boerderijen met de ingang en met laaddeuren aan de 
achterkant komen hier echter ook voor. De hooibergen zijn 
meestal achter de boerderij gebouwd en hebben vier of 
vijf roeden. Vrijwel in alle gevallen zijn het ijzeren bergen 
geworden. In Blaricum zijn nog maar twee oude hooibergen 
over met houten roeden. Soms zijn van de oude bergen de 
kappen wel bewaard en enkel de roeden vervangen door 
ijzeren of betonnen palen. Overal in het oude dorp zie je 
de roeden boven de bebouwing uitsteken. Blaricum is het 
dorp met de meeste hooibergen (38) in de bebouwde kom in 
Nederland.
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 Zegveld, oude vijfroedige kapberg, die zich 

staande houdt in het “gevecht” met de sterk 

fluctuerende stand van het grondwater.

Een van de nog vier boerende boeren anno 2007 is Ben 
Bakker. Zijn boerderij staat aan het Fransepad. Hij is al in 
de 60, maar kan niet zonder zijn koeien. Zijn vrouw doet de 
siertuin en de moestuin die, typisch voor veel Blaricumse 
boerenerven, vóór de boerderij vol met oude koetsen, 
werktuigen en machinerieën ligt. De hooiberg is nog steeds 
in bedrijf. De houten roeden zijn rond 1960 vervangen door 
betonnen exemplaren. Ze wegen 1.300-1.500 kilogram per 
stuk! De rietgedekte kap is nog origineel. De berg heeft een 
getrapt mutsje, dat kenmerkend is voor westelijk Nederland.
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De Hollanden
Ooit stonden de Hollanden vol met grote kapbergen, veelal 
zesroeders, en dan meerdere per boerderij. Niet zo vreemd, 
want dit lage land is veeteeltgebied bij uitstek. Hoge 
waterstanden in de polders bedreigen continue de houten 
roeden. Vooral hier zie je dan ook de ijzeren berg in vele 
varianten met golfplaten aanbouwen, en hooikanonnen. 
Vooral de witte welen aan de bergen maken er ’s zomers een 
plaatje van. Geheel houten bergen zijn hier inmiddels een 
zeldzaamheid geworden. Bij één daarvan ontdekten we nog 
een bergheef.
 
Zegveld
Zegveld ligt in het groene hart van Nederland en wel op een 
heel mooi plekje: tussen de riviertjes de Mije, de Grecht en 
de Oude Rijn. Het is een waterrijk gebied. Het waterschap 
moet zorgen dat de huizen niet wegzakken in het veen en de 
watertjes niet overstromen. De boerderijen hadden vroeger 
veel te kampen met wateroverlast en waren erop gebouwd 
om met de zachte bodem mee te kunnen “veren”. De houten 
roeden van de hooibergen rotten snel weg. Het was een 

uitkomst voor de boeren om die te vervangen door palen van 
ijzer of beton. De bergen hebben hier en daar nog wel hun 
rieten kap behouden, maar om ze met lier en katrol te kunnen 
bewegen, zijn ze later met balken “verstijfd”.

Buiten Zegveld, aan de Rondweg, staat op nummer 26 een 
oude boerderij uit 1680. Duidelijk is te zien hoe deze boerderij 
“veert”. Het woongedeelte ligt helemaal scheef ten opzichte 
van het stalgedeelte. Er staat een oude hooiberg achter, één 
van de weinige met nog eiken roeden. De berg is niet meer 
in gebruik en verkeerde tijdens het maken van de foto in een 
deplorabele toestand. Er liggen al nieuwe roeden klaar om 
de oude te vervangen. In afwachting van het noodzakelijke 
herstel en om de berg niet voortijdig in te laten storten, wordt 
hij provisorisch bij elkaar gehouden met dommekrachten en 
ijzeren banden.

 Oude bergheef in Zegveld.
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 Nieuwe drieroeder in Loenen aan de Vecht.
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Loenen aan de Vecht
Hoeve Runderlust, net buiten Loenen aan de Vecht, langs 
de weg naar Vreeland, is een typische boerderij voor het 
plassengebied, de polders, droogmakerijen en waarden in 
Noord- en Zuid-Holland. Het is een hallehuisboerderij met deel 
en laaddeuren aan de achterkant, keukeningang aan de zijkant 
en opkamer met melkkamer eronder aan de voorkant. Op het 
erf stond, zoals bij veel boerderijen in dit gebied, een grote hoge 
zesroeder. De oogst van uitstekend grasland liet de berg elk 
jaar uitpuilen met hooi. Dat konden de roeden wel aan. Maar 
het grondwater was nog sterker en er kwam een moment dat 
de zes houten roeden werden vervangen door drie betonnen 

roeden. Dat rekte het bestaan van de berg nog een tijdje, maar 
uiteindelijk raakte ook de kap in verval. Hoewel de berg voor de 
bedrijfsvoering niet meer nodig was, besloot de eigenaar tot 
nieuwbouw. Voor veel boeren in de Hollanden is ook nu nog 
een bedrijf zonder berg nu eenmaal ondenkbaar. De berg werd 
gezet in 2005 en kreeg de functie van algemene bergplaats; 
nieuw, maar ondergebracht in een uit nostalgie gekozen vorm. 
Alleen de oude zware lieren kwamen terug.
   
  

 Zuid-Holland, berglier met twee tandwielen en worm.
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 Zegveld, boerderij 

met oude vijfroedige 

kapberg. De boerderij 

is scheef gaan staan 

door de wisselende 

grondwaterstand.
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08 | Zelf een hooiberg bouwen
 De laatste jaren neemt het aantal restauraties 
van hooibergen toe en worden er ook weer nieuwe 
gebouwd. Niet alleen particulieren, maar ook gemeenten 
en organisaties onderkennen inmiddels het cultuur-
historisch belang van deze bouwwerken. In dit hoofdstuk 
bespreken we de bouw van een klassieke hooiberg, in dit 
geval een steltenberg. Elk type hooiberg, of het nu een 
eenroeder, tweeroeder of een meerroeder is, heeft zijn 
eigen bouwkenmerken en materialen. We geven hier geen 
gedetailleerde blauwdruk voor de bouw van elk type, maar 
willen stilstaan bij belangrijke onderdelen en fasen die 
daarbij horen. We reiken het handvat aan om zelf op een 
oorspronkelijke manier een hooiberg te bouwen of te laten 
bouwen. Het antwoord op de vraag wat voor type hooiberg 
het beste bij uw boerderij past, moet u zelf geven. Steek 
hiervoor uw licht op in eigen regio en doe er naspeuring 
naar de streekeigen kenmerken van de bestaande 
hooibergen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de 
bouw van een authentieke steltenberg in Hattem aan de 
Hezenberg een beeld gegeven van wat er allemaal komt 
kijken bij het zetten van een berg.  
Het betreft hier een hooiberg van het Sallandse type. 

Het zal duidelijk zijn dat bergen in andere regio’s andere 
kenmerken kunnen hebben. Niet alleen breken wij een lans 
voor het bouwen op een zo oorspronkelijk  
mogelijke manier, maar willen de aspirant-bouwer 
daarnaast vooral stimuleren om dit op streekeigen wijze te 
doen. Zo hoort een eenroeder van oorsprong thuis  
in het Oost-Nederland en is de bergheef het  
traditionele hefwerktuig voor hooibergen in het westen 
van het land.

We realiseren ons goed dat de bouw ook te maken heeft 
met smaak en praktische omstandigheden als ruimte en 
vergunningen, waardoor streekgebonden bouw niet altijd 
mogelijk is. Maar bedenk dat een hooiberg een beeldbepalend 
element voor zijn omgeving zal zijn, en dat voor vele jaren. 
Het is juist daarom belangrijk om streekeigen te bouwen. 
Tijd, vooronderzoek, voorlichting en vooral bezieling zijn de 
factoren die leiden tot het beste resultaat voor de bouwer en 
zijn omgeving.

Met een goede voorbereiding valt of staat het bouwproces. 
De bouw van een hooiberg vereist inzicht in het te bouwen 

 Willem Ruhof toont het aanbrengen van de wilgetenen.
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type en de te gebruiken materialen. Daarnaast is inzicht in 
de kosten en de vereiste vergunningen noodzakelijk. Een 
doordacht plan van aanpak legt de basis voor een geslaagd 
project.

Een eerste belangrijke stap wordt gezet met de keuze van 
het te bouwen type. Neem ruimschoots de tijd om in uw 
omgeving rond te kijken of er nog hooibergen te vinden zijn 
en welke types er in het verleden gebouwd zijn. Ook internet 
is een handig middel om na te gaan wat er aan hooibergen in 
de omgeving is te vinden. 

Behalve de oriëntatie op het type hooiberg zijn de te 
gebruiken materialen en daaraan gerelateerde kosten van 
belang. Een eiken roede, waarvoor bij het zagen rekening is 
gehouden met de groeivorm van de boom, is duurder dan 
een hardhouten rechttoe, rechtaan gezaagde paal, zo uit de 
fabriek.

Niet zelden worden hooibergen gebouwd met onvoldoende 
kennis van de oorspronkelijk gebruikte materialen en 

maatvoering, waardoor het eindresultaat teleurstellend 
kan zijn. Te korte hardhouten palen als roeden, gietijzeren 
verbindingsstukken en rieten kappen met een verkeerde 
dekking zijn geen uitzonderingen. Dit is des te meer jammer 
omdat een hooiberg meestal heel markant zijn omgeving 
bepaalt. Gebruik van juiste materialen zal veel frustratie en 
teleurstelling voorkomen.

Voor de bouw van een hooiberg is vrijwel altijd een bouw-
vergunning nodig. Door de hoogte en afwijkende vorm is de 
bouw van een berg over het algemeen niet vrijgesteld van een 
vergunning. Hoewel veel gemeenten her- of nieuwbouw van 
hooibergen een warm hart toedragen, blijkt het verkrijgen van 
een bouwvergunning in de praktijk toch regelmatig een eerste 
en hardnekkig struikelblok te zijn, dat het enthousiasme bij 
de bouwer flink kan temperen. Wie dit van te voren niet goed 
regelt, moet niet vreemd opkijken als hij door deze nalatigheid 
voor vervelende gevolgen komt te staan! Informeer daarom in 
een vroeg stadium bij de gemeente naar de te volgen weg en 
neem contact op met de welstandscommissie om uw plannen 
toe te lichten. Stel en houd ook de omwonenden goed op 

 Besneeuwde authentiek gebouwde steltenberg aan de Hezenberg  

in Hattem.
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de hoogte. Begin niet met de bouw voordat de vergunning 
daadwerkelijk is afgegeven.

Een juist gebruik van goede materialen waarborgt de 
duurzaamheid. Daarom verdient het sterke aanbeveling 
om voor de roeden en onderlanen te werken met gewaterd 
hardhout, bij voorkeur eiken. Voor de overige onderdelen 
kunnen andere houtsoorten worden gebruikt. Als u de eiken 
voor de roeden uit de natuur wilt halen, kies dan een boom 
met zo weinig mogelijk knoesten. Bij de paraplu liet men 
vroeger de wortels aan de roede zitten om deze zo meer 
stevigheid te geven. De lengte van de roede is gerelateerd 
aan het type hooiberg. In het voorbeeld zijn roeden van circa 
negen tot tien meter gebruikt. Deze roeden zijn met een 
motorzaag gezaagd en bewerkt, zodat de vorm van de boom 
deels behouden is gebleven. De voet van de roede bestaat uit 
de onbewerkte, maar wel geschilde stam van de boom, en 
moet zeker twee tot tweeëneenhalve meter lang zijn en een 
doorsnee hebben van 40 bij 40 centimeter. Deze voet wordt 
voor 90 % ingegraven om de berg voldoende stevigheid 
te geven. Het is aan te raden om de voet zo’n vijf tot tien 

centimeter boven het maaiveld uit te laten komen. Boven  
de voet krijgt de roede een doorsnede van ongeveer  
25 bij 25 centimeter en loopt naar boven toe dunner uit. 

Waar grond, water en wind elkaar raken, zal het hout het 
eerst en sterkst worden aangetast. Dit meest kwetsbare deel 
van de roede strekt zich van maaihoogte uit tot zo’n tien 
centimeter in de grond. Om het rottingsproces te vertragen, 
kunnen de voeten worden gebrand met een gasbrander. Dit 
moet ze een dikke koollaag geven die de inwerking van vocht 
beter weerstaat. Deze laag wordt vervolgens ingesmeerd met 
een milieuvriendelijke conserverende coating als bitumen, een 
uit aardolie verkregen op teer lijkend residu. Vul ten slotte het 
paalgat met scherp zand.

In deze fase worden ook de gaten in de roedes aangebracht, 
waar uiteindelijk de bergijzers in komen te hangen die de 
kap op zijn plaats houden. De bouw van de kap om de roedes 
heen zal vrij dicht bij de grond plaats gaan vinden. Daarom 
moet de afstand tussen de voet en het eerste gat niet te groot 
zijn; circa anderhalve meter is een goede maat. Vervolgens 

 Het inbranden van de roede om de levensduur van het hout te verlengen.
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Het vervangen van een roede
Heeft u er ooit over nagedacht hoe ze vroeger een roede vervingen? 

Tegenwoordig gaat dat met een kraan, maar die hadden ze vroeger niet. 

Hoe krijg je zo’n lange roede door het gat bij de lanenhoek? Omhoog 

tillen en dan laten zakken lukte met de mogelijkheden van toen niet. 

Dus had men hier een slimmigheidje voor bedacht. De boer groef vanuit 

het midden van de hooiberg een diepe gleuf tot onder de lanenhoek, 

waar zich het gat bevond voor de voet van de roede. Men bracht 

vervolgens de roede horizontaal de berg in, stak de punt door het gat in 

de kap, en richtte de roede schuin omhoog, zodat het andere uiteinde 

in de sleuf terechtkwam. Daarna schoof men hem door de sleuf naar 

zijn plek. Scherp zand eromheen en klaar! Uiteraard diende men vóór 

het verwijderen van de oude roede de betreffende hoek van de kap te 

schoren.

  Het machinaal plaatsen van de 

roede.
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worden om de circa 28 centimeter gaten geboord met een 
doorsnede van drie centimeter (bij oude bergen varieert deze 
afstand tussen 28 en 31,5 cm en de doorsnede tussen 2,8 
en 3 cm). Deze lengtes zijn afgeleid van oude voetmaten en 
worden bij meer onderdelen van de bouw gehanteerd. De 
laatste gaten kunnen tot ongeveer één tot anderhalve meter 
van de top worden aangebracht. Vroeger werd de reeks gaten 
veelal voortgezet tot twintig centimeter onder de top. Zorg 
ervoor dat de gaten recht worden geboord of schuin onder 
een kleine hoek, maar dan zo dat deze bij het plaatsen van 
de roede van buiten naar binnen iets aflopen. In het laatste 
geval kunnen de bergijzers of beugels tijdens het heffen en 
laten zakken van de kap niet uit de gaten schieten en kan het 
regenwater weglopen. Bij gebruik van de beugel is dit precies 

andersom! Met een ronde beitel kunnen de randen van de 
gaten worden afgewerkt.

Na deze bewerkingen kunnen de roedes worden gesteld. 
Een onderlinge afstand van vier tot viereneenhalve meter 
is tegenwoordig maximaal haalbaar vanwege het gewicht 
van het rieten dak. Breuk is anders niet te vermijden! Als een 
groter bergingsoppervlak wordt gewenst, is het raadzaam vijf 
of zes roeden te gebruiken. Het gewicht en de overspanning 
van de kap bepalen de afstand tussen de roeden en hun 
dikte. Vroeger werd het plaatsen van de roeden met de hand 
en paard en wagen gedaan. Tegenwoordig gaat dat een stuk 
eenvoudiger en efficiënter met behulp van een machinale 
grondboor en kraan. Uiteraard is het van belang om de gaten 

 Het opzetten van de lanconstructie.
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 Het smeden van een hamer en hoefijzer voor 

een lanverbinding in de oude smidse van  

’t Stift bij Weerselo.
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van de roeden zoveel mogelijk op gelijke hoogte te krijgen. 
Een klein onderling verschil kan meestal later wel zonder 
veel probleem worden opgevangen. De roeden worden zó 
geplaatst, dat ze iets naar buiten hellen. Het is van essentieel 
belang dat het zand om de voet van de roede langdurig wordt 
ingewaterd. Door veel water naast de geplaatste roede te 
laten stromen, zakt het witte zand stevig om de voet en zorgt 
voor optimale stabiliteit.

Als de roeden staan, kan de bouw van de kapconstructie 
beginnen. De lanen, de horizontale dragers, vormen het 
fundament van de kap. Voor de lanen kan het best grenen- 
of douglashout worden gebruikt. De lanen moeten een 
afmeting hebben van ten minste acht bij twintig centimeter 
of zoveel meer als nodig is, afhankelijk van de zwaarte van 
de kap en de overspanning tussen de roeden. In dit voorbeeld 
worden de vier lanen op olievaten geplaatst om een goede 
werkhoogte te hebben. Bij het opzetten van de lanconstructie 
houden we een afstand van enkele centimeters om de 
roeden aan. De ruimte moet ervoor zorgen dat de kap bij 
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 Slobgat in de lan waar de spoor doorheen gestoken wordt.



hfdstk 08  |  Zelf een hooiberg bouwen  167hfdstk 08  |  Zelf een hooiberg bouwen  166

het heffen niet vastloopt op de roeden. De lanen worden 
ter versteviging van de pen-gat-verbinding voorzien van 
ijzeren verbindingsstrippen of stroppen. Die zijn er in allerlei 
vormen en maten, van heel simpele stukken ijzeren tot fraai 
vormgegeven sierstrippen.

De sporen zijn de palen die de kap ondersteunen naar de 
nok. Ze worden door de lanen heen gevoerd of op de rand 
van de lanen gezet. In het laatste geval worden sparingen 
ofwel keepjes in de lanen gemaakt en is het nodig om de 
spoor met een spijkerverbinding aan de lan vast te zetten. 
Dit moet voorkomen dat de sporen gaan schuiven, maar 
geeft ze tegelijkertijd enige bewegingsmogelijkheid. De eerste 
constructiewijze is het meest gangbaar en levert de beste 
flexibiliteit en stabiliteit. Om die te realiseren moeten ruime 
openingen in de lan worden geboord en wel onder de hoek 

waarin de sporen op de lanen uitkomen. Een hoek van circa 
45 graden komt het vaakst voor en meestal hanteert men drie 
bij acht centimeter als maat voor de ruime openingen, die ook 
wel slobgaten worden genoemd. De uiteinden van de sporen 
worden afgevlakt zodat ze goed door de lanen heen kunnen 
steken. Ook hier is het weer van belang ruimte te houden 
om de sporen de mogelijkheid te bieden te bewegen als de 
kap op en neer wordt bewogen. Een maat van twee bij zeven 
centimeter bij een gat van drie bij acht centimeter zal prima 
voldoen.

De constructie van sporen op de lanen kan nu worden 
opgebouwd. Op een lan bij de afmetingen van deze 
voorbeeldberg worden vijf sporen aangebracht. De sporen 
zijn bij voorkeur van dennen of lariks en lopen in een 
hoek van circa 45 graden schuin omhoog. Denk eraan de 

 De lanverbinding wordt verankerd met ijzeren stroppen.
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 Vier koningssporen krijgen hun zwaarden aangemeten. Vier gewone sporen rusten al op de zwaarden.
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sporen te ontschorsen, anders hebben onder schors levende 
insecten er een heerlijke maaltijd aan. De middelste van de 
vijf sporen is de koningsspoor. Koningssporen zijn dikker 
van boven, gewone sporen juist van onderen. De diameter 
van de koningssporen in ons voorbeeld loopt af van circa 
negen naar acht centimeter. De overige sporen mogen 
een diameter hebben van circa zeven centimeter, aflopend 
naar zes. De koningssporen maken per paar deel uit van de 
hoofdverbinding. De koningssporen worden in de nok met 
een pen-gat-verbinding samengevoegd, waarbij de sporen 
paarsgewijs in en onder elkaar in een kruisvorm worden 
geplaatst.

Op deze hoofdverbinding wordt vervolgens een constructie 
aangebracht om de overige sporen aan vast te maken. Dit 
zijn de zogenoemde zwaarden. De zwaarden worden over 
de koningssporen heen vastgezet en steunen zo de overige 
sporen (in het voorbeeld zestien stuks). Bij elk zwaard worden 
aan de beide uiteinden sparingen aangebracht – bij het ene 
uiteinde aan de onderkant en bij het andere aan de bovenkant 
–, zodat ze mooi aansluiten en er geen verdikkingen vlak 
onder de nok ontstaan. De sporen worden zo gemonteerd dat 
er een ronde top ontstaat. Bij het dekken van de kap moet een 
geleidelijke overgang van vierkant (beneden) naar rond (top) 
worden gerealiseerd.

 Verbinding van de hoofdsporen met pen-en-gat.
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 Het oplangertje over de lan heen om het riet meer knelling te geven.
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De oplangers ofwel scheggen kunnen nu worden aange-
bracht. Deze korte steunstukken, bij voorkeur ook van lariks 
gemaakt, worden vlak boven het einde van de sporen op de 
lanen vastgezet. Oplangers zorgen voor de ondersteuning 
van het riet dat buiten de basis van de kap uitsteekt. De 
lengte van de oplangers is afhankelijk van de grootte van 
de hooiberg; een uitstek van zo’n veertig centimeter is heel 
gewoon.

De kapconstructie kan nu worden afgebouwd door 
panlatten of leggarden te plaatsen. De bouwer die 
kiest voor authenticiteit, gebruikt natuurlijk leggarden 
van twijgen. Vanwege hun buigzaamheid zijn wilgentenen 
hiervoor het best geschikt. De twijgen worden eerst geschild 
en daarna, zonder te breken, over de sporen gelegd. 
Oorspronkelijk werden de twijgen ook weer met twijgjes 

aan de sporen bevestigd, maar voor de duurzaamheid is dun 
roestvrij staaldraad het handigst in gebruik. De horizontale 
twijgconstructie is nodig om het riet aan de dakconstructie 
vast te zetten en stabiliteit te geven. Leggarden moeten 
een doorsnede hebben van twee tot drie centimeter en 
voldoende buigzaam zijn. Mochten de twijgen te droog zijn, 
leg ze dan langdurig in water. Ook om ze soepel te houden 
is dat de beste manier. Zorg bij het verwerken dat de twijgen 
tot aan de afwerking toe vochtig blijven. De onderlinge 
afstand tussen de leggarden is ongeveer 28 centimeter, met 
uitzondering van de onderste twee lagen. De afstand tussen 
de onderste en daarboven liggende garde bedraagt circa 
vijftien centimeter en de afstand tussen deze laatste en de 
daar weer boven liggende garde zo’n twintig centimeter. In de 
nok aangekomen, blijkt vanzelf wat de beste afstand is om de 
laatste garde op vast te maken. De garden worden met een 

 Aanbrengen van de leggarden en het kruis in de hoek.
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kromgeslagen spijker aan de spoor vastgezet op de volgende 
manier: van onder naar boven over de garde heen. Tussen 
de sporen aan weerskanten van de roede wordt een extra 
twijgconstructie in kruisvorm aangebracht, of een verkort, 
flexibel zwaard om de stabiliteit van het riet om de roedes 
heen te vergroten. Met het juist aanbrengen van de garden 
zal een soepele overgang van het vierkant bij de lanen naar 
de cirkelvorm in de nok kunnen worden gerealiseerd bij het 
dekken van de kap.

Nu is het moment gekomen om de kap van een rieten dekking 
te voorzien. Gezien het specialistische karakter van dit werk 

is het af te raden om dit zelf te doen. Er zijn voldoende 
beroepsdekkers te vinden die snel en vakkundig en tegen 
redelijke prijzen kunnen rietdekken. In Nederland wordt riet 
voor dakbedekking gesneden in Friesland, Noord- en Zuid-
Holland (Nieuwkoopse plassen), Zeeland (Stellendam) en het 
gebied van de grote rivieren, maar vooral in het Land van 
Vollenhove in de natuurgebieden Weerribben en Wieden. Het 
meeste riet (ca. 75 %) komt echter uit het buitenland, onder 
meer uit Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Oekraïne, Polen, 
Estland en Turkije. Het gewicht van één vierkante meter 
rietdak van twintig centimeter dikte is ongeveer 26 kilogram. 
De levensduur van riet is afhankelijk van de hellingsgraad 

 Garde voor de wiep.

 Het riet is in de hoek vastgezet en verstevigd met een “kruisje”.
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 Een dakhoek - oor - in wording. 

 De wiep van onderaf gezien.
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waaronder dit is aangebracht. Onder een hoek van 30 graden 
is dat tien tot twintig jaar (gemiddeld veertien jaar), onder 
een hoek van 45 graden 25 tot 45 jaar (gemiddeld 30 jaar).

Bij het dekken wordt eerst een stroknijprol of wiep (ook 
wel weep of wepe genoemd) aangebracht. Dit is een rol 
van riet die op de onderste (buitenste) garde of panlat wordt 
aangebracht en het riet een zekere opbeuring geeft, zodat 
de dekking niet verzakt aan de onderrand en deze rand iets 
minder steil wordt. Vervolgens kan met het rietdekken worden 
begonnen. De dekker werkt van onder naar boven, dus naar 

de nok toe. Met behulp van een klopper of zweetlepel, een 
schuin geplaatste plaat met holtes aan een stok, wordt het 
riet op de juiste plaats geslagen. Het riet wordt niet zo dik 
gelegd als op een boerderijdak; tien tot vijftien centimeter 
is genoeg. Men moet niet een al te groot gewicht hoeven 
torsen om het dak te heffen. Een hooibergdak wordt gemaakt 
van twee lagen riet: een onderlaag van kwaliteitsriet – de 
spreilaag – en een bovenlaag van grover riet. Vroeger werd 
hiervoor wel dullenriet gebruikt. Dullenriet bestaat uit de 
grove stengels van de lisdodde. Dit riet is goedkoper en lichter 
en leent zich uitstekend voor een snelle afwatering van het 

Zelf een wiep maken
De wiep of stroknijprol zorgt voor de knelling op de onderste twijg of 

lat. Deze lat wordt niet gebonden, maar doordat de lat drie tot vier 

centimeter hoger is ten opzichte van de daklijn en de tweede lat wel 

wordt gebonden, ontstaat er spanning in het riet. De uiteinden worden 

enigszins omhoog gebogen. Stormen hebben zo minder vat op het 

dakeinde.

De wiep wordt gemaakt van roggestro. Dit heeft de eigenschap redelijk 

lang en duurzaam te zijn. Uitgaande van een berg van 6,5 bij 6,5 meter 

en een overstek van 50 centimeter krijg je op de onderste rietlat een 

wiep van 30 meter lang. Hiervoor zijn ongeveer zeven tot acht forse 

lunten stro nodig. Een lunt is een bos stro van zo’n 30 centimeter 

doorsnede. Het gehakselde stro van het konijnenhok is niet geschikt. 

Hier en daar wordt nog door vrijwilligers roggestro op oude wijze 

geteeld en geoogst.

Voordat je een wiep gaat vlechten, is het zaak het stro voldoende 

buigzaam te maken. Dit is simpel te realiseren door een halve emmer 

water over de lunt te gooien. Daarbij wordt de lunt ondersteboven 

gezet, zodat het water bij de uiteinden in de lunt kan trekken. Na 

ongeveer twintig minuten kan de lunt worden gebruikt. Telkens worden 

bosjes stro gestoken in het binnenste van de rol. De buitenkant van de 

rol wordt gevormd door de stevige aren. Men kan de aren verwijderen 

of gewoon laten zitten als ze maar goed leeg gedorst zijn, anders maken 

muizen de wiep snel kapot. 

De basis van de wiep is een rietlat met daartegen een lat op zijn kant 

of een gevlochten streng riet. Deze L-vormige constructie van de lat 

ligt met de voet omhoog. De lat op zijn kant is van de onderkant niet te 

zien. Om de twintig centimeter wordt de rol vastgebonden.
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dak, maar kent ook nadelen: dullenriet is minder duurzaam en 
ventileert slechter omdat de stengels niet hol zijn.

Het riet wordt aan de kapconstructie vastgemaakt met draad 
van roestvrij staaldraad. Om het riet in de nok goed vast te 
zetten, worden geïmpregneerde tenen van meidoorn gebruikt 
die dwars door het riet van de nok worden gestoken. Met 
draad en steker of kromme naald worden de verbindingen 
met de onderliggende twijgen gemaakt. Voor het behoud van 
de top is het verstandig om de rieten nok te voorzien van een 
stramp (twijg in een katapultvorm) of bijvoorbeeld het in 
Salland veelgebruikte hartje van ijzerdraad. Dit voorkomt dat 
vogels op de uiteinden van de rieten afwerking gaan zitten of 
eraan gaan pikken. In de Betuwe zet men er een zinken muts 

bovenop. Om zoveel mogelijk regenwater bij de roeden weg 
te houden, doet men er goed aan vlak boven de roeden een 
gootconstructie te maken van riet. Hetzelfde effect wordt 
bereikt door een dakpan in het riet ter plekke weg te werken. 
Ook kan, zij het minder authentiek, een loden constructie 
om de roede worden aangebracht. Trouwens, rond de roeden 
werd vroeger stro gebruikt. Stro is buigzamer dan riet en 
helpt voorkomen dat de dakbedekking bij het heffen en laten 
zakken van het dak afbreekt. Een nadeel is wel dat stro sneller 
vergaat en om de paar jaar vervangen moet worden.

Nu de kap is gedekt, kan ze met behulp van een domme-
kracht, een houten of metalen hefmechaniek, van gat naar 
gat worden geheven. De eerste keer dat de kap omhoog wordt 

 De “zweetlepel” voor het aankloppen van het riet.
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 De dakdekkers zijn klaar. Hier is een stramp gebruikt.
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 Het potdekselen.
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gezet, is niet geheel zonder risico. Zorg voor extra zekeringen 
die de kap opvangen als er tijdens het heffen iets mis mocht 
gaan!
Op de gewenste hoogte gebracht, is het zaak na te gaan of de 
kap redelijk waterpas staat op de bergijzers. Doordat de roeden 
onderling mogelijkerwijs iets van elkaar in hoogte verschillen 
kan het voorkomen dat de gaten niet allemaal op een lijn zitten. 
Met het plaatsen van een houten klos tussen lan en bergijzer is 
zo’n klein hoogteverschil eenvoudig op te lossen.

In ons voorbeeld hebben we een steltenberg gebouwd. 
De ruimte onder de tasvloer biedt plaats aan opslag. Vaak 
wordt die benut als schuurtje. Het dak van deze schuur is 

voorzien van lariks rondhout met een diameter van circa acht 
centimeter, waartussen ruimte is gelaten voor ventilatie van 
het hooi. Bij een grotere hooiberg zijn vaak dikkere stammen 
nodig van iepen- of essenhout. De stammen liggen op een 
onderlinge afstand van zo’n twee tot drie centimeter. Het 
dak is dus eigenlijk half open. Een te dichte tasvloer kan 
hooibroei veroorzaken. Een open tasvloer heeft weer als 
nadeel dat er insecten als de hooimijt tussen het rondhout 
door naar beneden vallen. Hierna wordt een constructie met 
onderlanen aan de roeden gezet waartegen de buitenwanden 
van douglas of lariks planken worden gepotdekseld of 
worden voorzien van rabatdelen. Bij potdekselen vallen de 
planken iets over elkaar heen. Deze veel gebruikte authentieke 

 De hooiberg in volle glorie.
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 Mos oogt mooi, maar moet tijdig verwijderd 

worden voor het behoud van het riet.



hfdstk 08  |  Zelf een hooiberg bouwen  181hfdstk 08  |  Zelf een hooiberg bouwen  180

montagewijze voorkomt inregenen. Leg de houtdelen minimaal 
twee centimeter over elkaar om eventuele krimp op te kunnen 
vangen. Houd verder rekening met het feit dat de delen vrijwel 
altijd taps toelopen. Monteer ze daarom om en om.
In de schuur van ons voorbeeld is een dubbele deur gemaakt 
en tenslotte voorzien van sluitwerk en verlichting. Onze 
vierroedige Sallandse steltenberg is nu klaar.

Mos en algen op het rieten dek geven de berg een 
nostalgische en misschien zelfs romantische uitstraling, 
maar deze begroeiing is funest voor de levensduur van het 
dak. Zorg er daarom voor dat het dak gevrijwaard blijft van 
dergelijke aangroeisels en houd de bomengroei rond de 
hooiberg in toom. Wind en zon bevorderen de levensduur van 
het riet. Bij goed onderhoud heeft een professioneel gelegd 
dak pas na tien tot vijftien jaar zijn eerste herstelbeurt nodig.
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• Bergijzer, stik of stikke . ijzeren pin of de ijzeren console waar de kap op steunt bij het  
Oost-Nederlandse type hooiberg

• Bergwinde . bergnaaf of bergwaag: vijzel om de kap van een hooiberg mee in de 
hoogte te winden

• Beugel of haak . in halfronde vorm gebogen ijzeren staaf waar de kap aan hangt bij 
het West- en Midden-Nederlandse type hooiberg

• Broei . bacterieel proces in onvoldoende gedroogd hooi, dat uiteindelijk  
leidt tot brand

• Broeimeter . lange stok met thermometer die in het hooi gestoken wordt om de 
temperatuur te meten; tegenwoordig gebeurt dit met een kabel met 
sonde en losse meter 

• Dekriet . de beste kwaliteit riet (phragmites communis), gebruikt  
voor dakdekken. Dit riet ventileert en isoleert goed doordat het  
hol is

• Dissel . bijl waarvan het vlakke of holle blad dwars op de steel zit en naar  
de steel gekromd is, bedoeld voor het behakken van boomstammen, 
het uithakken van goten en dergelijke

• Dommekracht . hefapparaat waarmee men via een overbrenging al draaiende  
de kap kan heffen

• Dullenriet . riet van de lisdodde (typha latifolia en typha angustifolia).  
Dit riet is lichter, maar minder duurzaam dan dekriet. Het ventileert 
ook minder goed doordat het niet hol is 

• Grijper . in de kap geplaatst hefwerktuig, aangedreven door een paard of een 
tractor, om hooi mee op te hijsen 

• Hallehuis . boerderij met driedelige opzet, bestaande uit een middengedeelte 
of deel en twee zijbeuken, waarin de stallen zijn ondergebracht. 
Hallehuizen kunnen uitgebouwd zijn tot krukhuis of T-boerderij

• Heef of heeft . soort windas waarmee men vanaf de grond de kap van een  
hooiberg in de hoogte stelt

• Hoekspoor . spoor die bij het West- en Midden-Nederlands type hooiberg van  
het korte zwaard naar de nok loopt

• Hooiberg . vaste stapel hooi als wintervoorraad voor het vee, geborgen in 
een stellage van één of meer palen (roeden), onder een daarlangs 
verschuifbare kap. In de praktijk ook gebruikt als opslagplaats voor 
koren en dergelijke

• Hooiblazer . apparaat waarmee hooi door een lange buis in de berg geblazen 
wordt

Lijst van begrippen
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• Hooihuis . opslagplaats voor hooi in de vorm van een berg met vast dak en 
dichte wanden

• Hooikanon . apparaat waarmee hooi door een lange buis in de berg geblazen 
wordt, waarbij het hooi door de fan gaat 

• Kaakgat of haaggat . gat dat tijdelijk tijdens het optassen van de berg wordt uitgespaard  
en waarin een persoon staat om het hooi hoger op te steken

• Kap . beweegbare en bovenste deel van een hooiberg
• Kapberg . hooiberg alleen bestaande uit roeden en een kap
• Keepjes . uitkeping/uitsparing in een houten onderdeel waar een ander  

houten bouwonderdeel in past
• Klopper of zweetlepel . een stok met schuin geplaatste plaat met holten om het riet aan  

te kloppen
• Koningssporen of raven . hoofdsporen in de kap waarop de zwaarden rusten
• Koekoek . dakkapel in een hooibergkap, waarin de rail voor een hooigrijper  

loopt
• Korbeel of schoor . schuin geplaatste balk tussen een verticaal en een horizontaal deel 

van een houtconstructie. Komt voor in hooibergen met verhoogde 
tasvloer

• Koud . tegen of op elkaar geplaatste onderdelen van een constructie zonder 
verbindingsstuk, bindmiddel of zonder dat de delen in elkaar grijpen 

• Kruishouten . kruisende horizontale balken in de kap van een eenroedige hooiberg 

• Lan, berglan(d), laning, 
 laan of lading . horizontale balk aan de onderzijde van de kap, waar de sporen op 

rusten of doorheen gestoken worden
• Leggarden of bandgarden . dunne buigzame takken van hazelaar, wilg of eik, die horizontaal 

op de sporen van de kap bevestigd worden en waarop het riet 
vastgebonden wordt

• Lier . hijswerktuig met horizontaal geplaatste as. Bij hooibergen specifiek 
de hefinstallatie met katrollen en staalkabel; in Nederland meestal 
voorzien van een worm (op een schroef lijkend onderdeel, dat tegen 
een tandwiel met schuin geplaatste tanden draait) om teruglopen 
tegen te gaan, en in Vlaanderen voorzien van een palrad (op een 
tandwiel gelijkend rad, waarvan de tanden een asymmetrische vorm; 
een pen die in de vertanding valt blokkeert het rad in één richting) 
met hetzelfde doel

• Loopkat . toestel met schijven (katrol) dat langs een stalen rail kan bewegen en 
waaraan in dit geval een grijper hangt

• Lunt . bos stro van ongeveer 30 cm doorsnede 
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• Muts . afdekking van de nok van de hooibergkap
• Mijt . gestapelde hoop hooi, stro, ongedorst graan, takkenbossen e.d. 

• Onderlan of onderlaan . buitenom de roeden horizontaal geplaatste balken, waarop slieten of 
planken gelegd worden, zodat een vloertje ontstaat

• Onderschoer . ten opzichte van de gevel inspringende deur aan de achterzijde van 
een boerderij

• Oor . plaats waar de roede door de kap steekt
• Oplanger . verlengstuk aan het onderste uiteinde van een spoor, om het riet meer 

knelling te geven
• Optassen . opstapelen van hooi, stro of graan
• Overstek . (hier) aan de achterzijde overstekend dakschild van een Betuwse 

boerderij 

• Paraplu . eenroedige hooiberg
• Pen-en-gat . houtverbinding waarbij het bekapte uiteinde van een balk door een 

gat in een andere balk gestoken wordt en met een pen gezekerd
• Poer, por of stiep . onderdeel van een fundering, bestaande uit een kubusvormig blok 

metselwerk. Hiermee worden stijlen of standvinken ondersteund op 
plaatsen waar geen (normale) fundeerstroken aanwezig zijn. Ook 
de centrale, meestal gemetselde zuil die de tasvloer draagt van de 
Betuwse hooiberg wordt por genoemd

• Potdekselen . planken horizontaal overlappend op elkaar spijkeren
• Rabatten of rabatdelen . planken met afgeschuind deel en groef in elkaar bevestigen
• Rikrak of verstekhaal . hefwerktuig voor een eenroedige hooiberg, bestaande uit twee met 

een klos verbonden planken met verspringende gaten en een hefboom
• Roeden (hout, metaal en beton) . staanders waarlangs de kap van een hooiberg op en neer geschoven 

kan worden 

• Roedenberg . hooiberg waarvan roeden als ondersteuning dienst doen
• Schilddak . langgerekt dak met twee lange en twee korte dakvlakken
• Schuurberg . hooiberg waarvan het gedeelte onder de verhoogde tasvloer 

dienstdoet als schuur
• Slieten . stammetjes als vloerdelen van een verhoogde tasvloer of van een 

zolder in een boerderij
• Slobgat . opzettelijk te ruim gemaakt gat, waardoor bewegingsvrijheid ontstaat
• Sporen of sparren . schuin geplaatste ronde of rechte balkjes die van de lan naar de top 

van de kap lopen en die samen met de bandgarden de dakbedekking 
dragen

• Standvink . rechtopstaande stijl ter ondersteuning van balk
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• Steltenberg . hooiberg met verhoogde tasvloer, ook wel tasberg of kaaiberg 
genoemd

• Stramp . twijg in een katapultvorm 

• T-boerderij of krukhuis . boerderij waarvan het voorhuis een noklijn heeft die dwars op die van 
het achterhuis staat

• Tasligger . dikke gedisselde ronde balk op de verhoogde tasvloer, dikker dan 
slieten

• Tasvloer . balklaag op enige afstand boven het maaiveld, waarop de oogst 
opgetast wordt 

• Verstek . samenvoeging van twee op gelijke wijze afgeschuinde delen
• Vit of fit . ijzeren gebogen pen waar de beugel in hangt van een West- of 

Midden-Nederlands type hooiberg
• Voet . oude lengtemaat, per regio variërend van 26,5 tot 32,6 cm
• Vijzelberg . Hollandse naam voor hooiberg met vijzel (bergwaag), waarmee de kap 

opgeheven kan worden 

• Wateren . verduurzamen van vers hout door het gedurende langere tijd in water 
te leggen

• Wiep, weep, wepe of stroknijprol . rol van roggestro op de uiteinden van de sporen om het erboven 
gelegen riet meer knelling te geven

• Wele of smacht . van de lanen omlaag hangend vlechtwerk om verwaaien van het hooi 
te voorkomen, later ook gemaakt van golfplaat

• Wolfdak . afgeschuinde kant (dakschild) aan de korte zijde(n) van een dak 

• Zadeldak . dak gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken die in een nok 
samenkomen

• Zwaarden . horizontale balkjes in de nok van een hooiberg, rustend op de 
koningssporen en die zelf de overige sporen dragend

• Zwaarden (kort) . kort balkje bij de roeden tussen de buitenste sporen. Op het korte 
zwaard rust de hoekspoor
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  Sallandse schuurberg te Diepenveen aan de Schapenzandweg.



nawerk  |  Hooibergen in Nederland  193nawerk  |  Hooibergen in Nederland  192

Marten Jansen, Suzan Jurgens en Wim Lanphen delen hun liefde voor de ouderwetse hooiberg. 
Veel hooibergeigenaren hebben het drietal leren kennen op hun tochten door het land om 
wetenswaardigheden over de hooiberg vast te leggen.  
Nu zij op deze manier veel kennis verzameld hebben, willen ze die delen met het grote publiek.

 Marten Jansen is sinds enkele jaren hooibergliefhebber en eigenaar van een nagebouwde authentieke 
Sallandse steltenberger. Tijdens zijn zoektocht naar oorspronkelijke bouwwijzen, hooibergbouwers en  
rietdekkers merkte hij dat er bijzonder weinig kennis over hooibergbouw en hooiberghistorie is vastgelegd en 
dat aanwezige kennis snel minder aan het worden is. Zijn auteurschap is vanuit het enthousiasme om deze  
kennis te behouden en over te dragen ontstaan. 

 Suzan Jurgens is historisch geograaf en richtte zich voor haar afstudeeronderzoek op het fenomeen 
hooiberg. Dit onderzoek mondde uit in een scriptie getiteld “Hooibergen en vloedschuren in het Gelders 
rivierengebied”. Inmiddels heeft zij vele regio’s in binnen- en buitenland onderzocht en verschenen verschillende 
publicaties over hooibergen van haar hand. Hooibergen worden in haar onderzoek vanuit meerdere 
invalshoeken bekeken. Historisch-geografische, historisch-bouwkundige, historisch-agrarische, etnografische 
en kunstzinnige aspecten worden in deze benadering gecombineerd, en veldwerk, archiefonderzoek en 
literatuurstudie als onderzoeksmethoden gehanteerd. Met haar onderzoek probeert Suzan Jurgens tot een 
integrale visie op het fenomeen hooiberg te komen.

 Wim Lanphen signaleerde de teloorgang van de hooiberg en de daarmee gepaard gaande beeldverarming 
van het platteland. Hij wilde dat niet accepteren en startte het Nederlands virtueel hooibergmuseum om 
kenners en liefhebbers van de hooiberg bij elkaar te brengen. De kennis en menskracht die hij op deze manier 
samenbalt, wil hij inzetten om de teloorgang van de hooiberg te stuiten. Zijn medewerking aan dit boek vloeit 
uit deze drijfveer voort.

 Henk Frons is landschaps- en natuurfotograaf. Zijn foto’s verschijnen met grote regelmaat in bladen als 
Landleven. De grote kennis van de boerderij die Henk als boerenzoon bezit, vormt het geheim van de typische 
“Fronshoek” die Henk bij zijn foto’s weet te kiezen, waardoor ze net dat ietsje meer tonen. Eerder publiceerde 
Henk het boek Van graankorrel tot brood.

  

Over de auteurs
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    Eeuwenlang was de hooiberg een beeldbepalend element op het Nederlandse platteland en een belangrijk hulpmiddel bij de agrarische bedrijfsvoering. Sinds hooibergen hun functie hebben verloren, raken ze in verval en worden opgeruimd. Gelukkig valt er de laatste tijd een groeiende belangstelling voor de hooiberg te constateren. Bergen worden gerestaureerd of zelfs nieuw gebouwd. Helaas gebeurt dit nogal eens met te weinig kennis van zaken, waardoor afbreuk wordt gedaan aan regionale bouwtradities en het oude cultuurlandschap. 
 Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument behandelt op lichtvoetige 

wijze de geschiedenis en verspreiding van de hooiberg in Nederland. Regionale verschillen komen uitgebreid aan bod.  

 De lezer kan met het boek in de hand een tocht maken langs bewaard gebleven voorbeelden van diverse typen 

bergen. Om de bouwer van vandaag behulpzaam te zijn, is een hoofdstuk opgenomen over zelfbouw en worden nuttige 

tips gegeven met betrekking tot het onderhoud. Daarnaast wordt een tot op heden ontbrekende eenduidige typologie 

van hooibergen voorgesteld. Een lijst met de belangrijkste publicaties over hooibergen en een verklarende woordenlijst 

completeren het geheel. 

 Hooibergen in Nederland is niet alleen leerzaam; het fraai vormgegeven boek biedt ook veel kijkplezier, dankzij de 

tientallen prachtige, soms paginavullende, kleurenfoto’s van landschapsfotograaf Henk Frons.

Dit is een uitgave van:

speld in de hooiberg




