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 2.05 Schapenboet Texel  

 
 

 
Inleiding 

Een boet is een West-Fries woord voor 
schuur, op Texel Boe's genoemd; vergelijk 
de Boo's van Schoonebeek. Het zijn halve 
schuren op het land, met drie schuine 
dakkanten en aan de voorkant recht. De 
schapenboet is een Texelse schuur in het 
land, echter geen stal voor de schapen. De 
boet werd gebruikt voor: 
- Opslagruimte voor het hooi en 

materialen 
- Als plaats waar drachtige schapen kunnen lammeren 
- Waar schapen in een noodgeval kunnen verblijven (noodstal) 

Vertelpunten 
- Een schapenboet is een schuur en geen schaapsstal of schaapskooi 
- Schapen kunnen altijd buiten leven omdat ze op hun nagels lopen en 

in de winter een dikke vacht hebben 
- De meeste nog bestaande schapenboeten zijn opgeknapt en een 

aantal is rijksmonument 
- Op Texel staan er nog zo’n 70 van de ruim 100 die er ooit waren 
- Alle delen van een schaap zijn bruikbaar 
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Basisinformatie presentatie 
Schapenboeten zijn al ontstaan aan het eind van de 17e eeuw. Onze 
schapenboet is in 1951 in het museum geplaatst. De wederopbouw was 
ook hier steen voor steen en de boet is authentiek. Het museumbeeld is 

dat van de eerste helft van de 20e 
eeuw. 
Het gebouwtje lijkt op een halve 
stolpboerderij. Aan drie kanten een 
laag doorlopend dak en aan de 
voorkant loodrecht. De achterkant 
stond in westelijke-/-zuidwestelijke 
richting, de kant waar de wind 
meestal vandaan komt. 
Centraal het grondtasje voor hooi, 
met daaromheen wat stalruimte voor 
de schapen. Het hooi werd als 
wintervoer benut. Verder wamen de 

schapen alleen in de stal als ze ziek waren of om te lammeren. De 
schapenhouderij was hier van groot belang, deels vanwege de wol, maar 
vooral voor het vlees. Op het eiland is ook een schapenras ontstaan: het 
Texelse schaap dat behoort tot het type vleeswol schaap. De houten 
voorgevel van de boet stond in de luwte, 
bovenin bevond zich een luik, 
waardoorheen de hooiwagen gelost kon 
worden. Als het waaide had men daardoor 
niet al teveel last van de wind. Rondom de 
weide een tuun (een wal van opgestapelde 
plaggen). Deze diende als afscheiding en 
voor het tegenhouden van de wind.  

Verdieping 
Op Texel komt nog een flink aantal schapenboeten voor. Deze schuren 
zijn geen schaapskooien. Schaapskooien zijn in de hoeken afgerond om er  
voor te zorgen dat schapen niet in de verdrukking komen als ze allemaal 
tegelijk de stal uit willen of als ze in paniek raken. 
Lang geleden liepen koeien en schapen min of meer vrij rond over het 
hele eiland. De schapen waren ook de hele winter buiten. Ze lopen op 
hun nagels en dankzij hun dikke vacht zijn ze beschermd tegen de 
winterkou. In de loop van de 17e eeuw ontstonden akkers die ook werden 
omheind. Op deze akkers verschenen aan het eind van de 17 eeuw de 

Gerestaureerde schapenboet bij 
Den Burg. Veel schapenboeten 

zijn een rijksmonument. 
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eerste schapenboeten. Deze 
werden geplaatst omdat de afstand 
tot de boerderij vaak groot was en 
het handiger voor de boer was om 
hooi en andere benodigdheden 
dicht bij de schapen op te slaan. 
Na de ruilverkavelingen in de 20e 
eeuw waren de boeten in principe 
niet meer nodig en raakten ze in 
verval of werden afgebroken. De 
gemeente Texel heeft op tijd 
besloten om een flink aantal te 
restaureren en te behouden. In de 
jaren '60 van de vorige eeuw waren 

er nog zo'n 60 van de ruim 100 die er ooit stonden. 
Door de asymmetrische vorm zijn de schapenboeten erg karakteristiek in 
het landschap, waarbij de rechte gevel aan de oostkant zit en de hellende 
vlakken aan de windkant, de westkant. 

De Texelaar 
De schapen van Texel zijn Texelaars en 
dat zijn wol-vleesschapen.  
“De Texelaar is ruim honderd jaar 
geleden ontstaan uit kruisingen van 
inheemse polderschapen met 
verschillende Engelse rassen, zoals 
Leicester, Wensleydale en Lincoln. Het 
resultaat was een groot, snel groeiend 
en wolrijk schaap. Dit schapenras groeide door een effectieve selectie uit 
tot het best bespierde vleesschaap ter wereld. Een ras dat een 
uitmuntende karkaskwaliteit combineert met goede reproductie-
eigenschappen.” (bron texelsheep.nl) 
De producten van schapen voldoen aan de circulaire economie. Alle delen 
van een schaap werden/worden gebruikt: 
- Wol voor kleding 
- Huid voor perkament en leer 
- Vlees en vet voor voeding 
- Hoorns en nagels voor bekers en knopen 
- Botten voor gebruiksvoorwerpen, kammen, naalden, glissen (voorloper 

van de houten schaats), enz. 

Schapenboet bij Oude Schilt met 
op de voorgrond een tuunwal. 
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- Darmen voor snaren van muziekinstrumenten en condooms 
- Restanten voor vleeslijm 
- Inhoud van de darmen als mest. 
- Schotland kent Haggis. Een gerecht met veel schapenorganen (hart, 

long, lever) 
- Op sommige plaatsen in de wereld is het schapenoog een speciale 

lekkernij 
De wolindustrie heeft enorme tegenslagen gekend. Zo was de invoer van 
goedkope Australische wol rond 1880 de nekslag voor veel bedrijven in 
Nederland. Samen met de goedkope import van graan uit Amerika leidde 
dit tot de economische teruggang rond 1880.  

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de industrialisatie voor een snel 
herstel van de Nederlandse economie en spinnerijen en weverijen 
draaiden volop. Door concurrentie met de lagelonenlanden verdween 
echter vrijwel de gehele wolindustrie uit Nederland. Heden ten dage 
(2022) levert wol onvoldoende op voor de boeren om van te kunnen 
leven. Nieuwe toepassingen voor de wol worden daarom thans gezocht. 
Texelaars zijn kort en breed. Soms komen ze op hun rug te liggen en 
kunnen dan niet meer zelfstandig terugdraaien. Hulp is dan nodig. Advies: 
grijp het dier in de vacht en draai het over de kont weer op de poten.  

 
Linken 

- Schapenboet, joostdevree.nl, link 
- Texel.net, schapenboeten, link 
- Leestekensvanhetlandschap.nl, de schapenboet, link 
- Unieke Texelse schapenboeten bedreigd, tekst en video, nhnieuws.nl, 

link 
- De Texelaar, texelsheep.nl, link 
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https://www.joostdevree.nl/shtmls/schapenboet.shtml
https://www.texel.net/nl/over-texel/historie/schapenboeten/
https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/schapenboet#:~:text=Omschrijving%3A-,Een%20schapenboet%20is%20een%20Texels%20gebouw%20dat%20gebruikt%20wordt%20als,een%20plaats%20om%20te%20lammeren.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274351/unieke-texelse-schapenboeten-bedreigd-voor-veel-boeren-is-het-een-sta-in-de-weg
https://www.texelsheep.nl/texelaar/
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Afbeeldingen 
 

 

 
De schapenboet uit Texel in het museum. 

 
Op de volgende pagina staat een bouwtekening uit 1974 van een nieuw 
te bouwen schapenboet in Zuid Haffel (Texel).  
  



2.05 Schapenboet, Texel     -----     Pagina 6 van 6 

 


