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 1.06 Boerderijskelet, Vragender, Gelderland 

enkele kilometers ten O. Van Lichtenvoorde (Achterhoek) 

 

  

Inleiding 

Dit boerderijskelet is hier als een opengewerkte constructie geplaatst om te 
laten zien hoe veel boerderijen in de basis zijn gebouwd, namelijk met een 
gebintenconstructie. 

De functie van deze locatie is van oorsprong een schuur (de voor- en zijgevels 
waren van hout) bij een boerderij te Vragender. 

Als alle balken oorspronkelijk van dit gebouw zijn, dan dateert de schuur van 
1774. Aan de achterkant van één van de achterste ankerbalken is dit jaartal 
ingehakt. 

Vertelpunten 

- Lichtenvoorde Achterhoek 
- Boerderijskelet 
- 3-Beukig hallenhuis. Van Nederlandse oostgrens tot en met Oost-Europa 
- Zes ankerbalkgebinten 
- Leuk optrekje 
- Op de gebinten liggen slieten 
- Ankerbalken = gebintbalken  

staanders = stijlen 
schoren = korbelen 

- Bedisselen 
- Erosie voorkomen door poeren 
- Vakwerk van leem, stro, mest van koeien en urine van paarden 
- Oudhollandse pannen met strodokken van roggestro 

 

../../0_nom/bestanden_erven/1.05%20Daglonershuisje%20Nunspeet.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.07%20Schaapskooi%20uit%20Ederveen.pdf
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Basisinformatie presentatie 

Dit boerderijskelet is in 1988 in het 
museum geplaatst. Ter plaatse waren de 
gevels wel aanwezig. Deze zijn bij de 
herbouw weggelaten zodat de functie in 
het museum het tonen van een hallenhuis-
constructie (ook hallehuis) met 
ankerbalkgebinten is. Tot 2000 stond dit 
object pal links van de toenmalige ingang. 
Daarna werd het – i.v.m. de grotere ruimte 
die het nieuwe entreegebouw vergde – 
verplaatst naar de huidige plek (achteraf 
gezien misschien ook een betere plaats). ` 

Enkele veelvoorkomende boerderijtypen in Nederland zijn: 

Los Huus 

Een los hoes is een boerderij van het 
hallenhuistype waarin mens, vee en oogst in één 
ongedeelde ruimte zijn ondergebracht. Een los 
hoes werd ook wel een Saksische boerderij 
genoemd. In het museum o.a. Harreveld en 
Beuningen. 

Langgevelboerderij .  

Een langgevelboerderij is een rechthoekig 
boerderijtype waarbij voorhuis, stal en schuur aan 
elkaar zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn 
in de lange gevels. 

Dwarshuisboerderij. 

Een dwarshuisboerderij is een boerderij waarbij 
het woonhuisgedeelte dwars op het achterhuis 
van de boerderij is geplaatst. Beide delen zijn 
voorzien van een eigen dak. Op de afbeelding 
staat het type T-huisboerderij. Gaat het dak van 
het woonhuisgedeelte maar één kant op, dan 
spreken we van een krukhuisboerderij zoals de 
boerderij uit Varik (1.10). 

De constructie van de skeletboerderij Vragender is 
typerend voor de boerderijbouw in Midden- en Oost-Nederland, het 

Systeem van een ankerbalkgebint 

https://www.agriwiki.nl/wiki/Ankerbalkgebinten
https://www.agrarischerfgoed.nl/boerderijtypen-2/#.Y169wnbMK5f
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langgevelboerderij
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hallenhuis. Er zijn hier zes gebinten, telkens bestaand uit twee verticale 
staanders, rustend op veldkeien of poeren (vierkant gemetselde voetstukken). 
Deze zorgen ervoor dat er geen vocht vanuit de grond kan optrekken in de 
staander waardoor de onderkant zou kunnen gaan rotten. De staanders zijn 
verbonden met horizontale balken, de ankerbalken, met smaller gemaakte 
uiteinden die passen in uitgeboorde gaten in de staanders. Deze gaten bevinden 
zich een eindje onder de toppen van de staanders. Aan de andere zijde steken 
de versmalde uiteinden uit waar ze door wiggen (ankers) kunnen worden 
vastgezet. Voor de stabiliteit zijn schoren nodig: schuingerichte balken die 
bovenaan de staanders en dwarsbalken verbinden. Langsbalken/platen 
verbinden de toppen van de staanders. 

1. ankerbalk 
2. staander 
3. schoor 
4. telmerken, 5e gebint, ene 

kant gebint bijvoorbeeld 
putjes, andere kant 
streepjes 

5. pen van de ankerbalk 
6. wiggen / sleutels door pen 
7. toognagels door staander 

en pen 

Op de platen rust de kap: 
schuinstaande sporen, die bovenin door hanenbalken met elkaar verbonden 
zijn. Deze sporen zijn aan de buitenzijde van de gebintenrij verlengd: de lagere 
uiteinden steunen weer op platen die op de kleinere buitenstaanders rusten. 

De veldkeien en/of poeren waarop de staanders 
rusten dienen om de ongunstige invloed van 
optrekkend vocht, waardoor o.a. houtrot kan 
ontstaan, tegen te gaan. De top van de stam onder en 
de brede voet naar boven. Daardoor wordt de 
levensduur van de constructie aanzienlijk langer: tot 
wel 400 jaar of meer. (zie 3.10 Zeijen). De onderdelen 
werden tevoren door de timmerman vervaardigd en 
voorzien van nummers of telmerken (gehakt of 
gesneden). Aan de linkerzijde staan ronde tekens en 

aan de rechterkant langwerpige tekens. Het aantal gaf de volgorde van de 
gebinten aan. Op de bouwplaats werd alles in elkaar gezet met behulp van 
touwen en ladders, waarbij uiteraard veel mankracht nodig was. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
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Verdieping 

Hout dat onder water blijft staan rot niet snel. Met name elzenhout is zeer 
geschikt voor funderingen onder water. Maar zodra er zuurstof bij komt gaat 
het rottingsproces heel snel! 

Als het kon, zette men boerderijen op grote keien of poeren, zodat de erosie op 
het grensvlak grond/lucht niet kon plaatsvinden. 

De verbindingen kwamen tot stand door de zgn. pengatsysteem: houten wiggen 
of pennen die in tevoren gemaakte gaten gedreven konden worden, zo nodig 
kon alles ook weer uit elkaar genomen worden. Hout van een boerderij die – om 
welke reden dan ook – afgebroken moest worden, kon zo verkocht worden en 
worden hergebruikt in een nieuwe boerderij (zie ook bij 1.15 Beltrum).  

De hierboven beschreven constructiemethode, zoals die werd toegepast in de 
zgn. hallenhuizen, is al eeuwen 
oud. Men vindt zulke 
boerderijen en schuren in een 
aantal varianten in een gebied 
vanaf Königsberg (thans Chojna 
in Polen) westwaarts langs de 
Oostzeekust, Sleeswijk-
Holstein, de Noordzeekust en 
dan zuidwaarts in het 
grensgebied met Nederland 
(Oost- en Midden-Nederland).  

Onze schuur heeft aan de top van de achtergevel nog wel onbehandelde 
eikenhouten planken (in Oost-Nederland vroeger gebruikelijk). 

Het aantal gebinten was een teken van rijkdom. Een veelgehoorde vraag was 
dan ook: ‘"Hoeveel gebinten heb jij?"’ 
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Ankerbalkgebinten worden door middel van pen-en-gatverbindingen in elkaar 
gezet, maar daarnaast steunt de gebintbalk in een inkeping op de staander. 
Bovendien worden staander en gebintbalk naar elkaar toegetrokken m.b.v. 
toognagels.  

Deze toognagels kun je natuurlijk afzagen, maar het verhaal 
wil dat de witte wieven in de Achterhoek met hun lange 
jurken in de toognagels bleven steken en dat ze daar een 
hekel aan hadden. Daarom werden de toognagels niet 
afgezaagd. (zegt men) 

De gebinten werden gemaakt van ter plaatse beschikbare 
bomen. Liefst eikenhout en anders desnoods grenenhout (van 
een den).  

De bomen werden met behulp van een slagbijl, een dissel, in 
de juiste vorm geslagen. De bomen werden bedisseld! De 
stammen die voor de staanders werden gebruikt staan op de kop. Hierdoor zit 
het hardste deel van de stam op de plek waar de verbindingen zitten. 

Als de gebinten op de grond in elkaar waren gezet, werden ze overeind 
getrokken met hulp van de mannen uit het dorp en in de breedterichting 
vastgezet zodat er een stevig geheel ontstond. Hieraan ontlenen wij het 
gezegde: ‘"We wonen in een leuk optrekje!"’ 

In de boerderij ontstonden op deze wijze drie vakken, een 
hoofdbeuk en twee zijbeuken. De zijbeuken werden voorzien van 
hildebalken, zodat daaronder werkruimtes ontstonden en er 
bovenop bergplaatsen, de hildes. Bij veel bewoners waren daar 
ook slaapplaatsen. 

Het dak werd in het geval van Vragender voorzien van pannen. 
Dat waren Oudhollandse dakpannen, die zeker niet goed bestand waren tegen 
wind en stuifsneeuw. Daarom werden er strodokken 
onder gezet die de isolatie moesten verbeteren.  

De strodokken maken was winterwerk voor de mannen. 
Ze werden gemaakt van roggestro. Haverstro was te kort! 
‘Dan ben je zo dom als haverstro!’ 



1.06 boerderijskelet Vragender      -     Pagina 6 van 8 

Als men voldoende geld had, werden de vakken in 
de gebinten dichtgezet met stenen, te beginnen aan 
de onderkanten van de muren. Stenen pasten echter 
niet altijd in de openingen van het gebint en dan 
ontstonden er stroomlagen, een schuine rij stenen 
die nu wel tussen de rijen stenen en het hout van 
het gebinten pasten.  

Een rij rechte dwarsgeplaatste stenen is een rollaag.  

Aanvankelijk werd de gebintvakken dichtgemaakt 
met vakwerk. Verticaal werden stokken geplaatst in 
een groef in de gebintbalken.  

De stokken werden gemaakt van taaie houtsoorten 
zoals wilg, mispel en hazelaar. De uiteinden werd 
afgeplat. De stokken heten dan vitsen. Tussen de 
vitsen werden takken gevlochten en daarna werd  

Voorbeeld opbouw vitswerk bij 5.12 stroopkokerij Terstraeten. 

een mengsel van leem, stro, koeienmest en van paarden tegen het vlechtwerk 
gesmeten. Dat gebeurde van weerszijden zodat de leem goed hechtte in het 
vlechtwerk. Het ureum uit de urine geeft een licht waterafstotend laagje. 

Uiteindelijk werd de leemlaag glad afgestreken en eventueel behandeld met 
kalk. 

Om vooral de onderste laag leem te beschermen tegen spatwater zette men 
soms oude dakpannen tegen de leemlaag (zie 3.10 Zeijen). 

Sinds 2016 ligt hier een ‘keitjesvloer’ die voorheen elders heeft gelegen (Delftse 
molen en entreegebouw). 

Deze vloer is afkomstig van de boerderij ‘”Erve Luttekesch”’ uit de buurschap 
Hupsel (bij Eibergen, gemeente Berkelland). Luttekes betekent klein. De vloer 
werd gelegd in 1837, ter herinnering aan het huwelijk van Grada Aleida Maria 
Luttekes en Jan Rumathe. De boerderij brandde in 1935 af, waarna de vloer in 
1937 (exact 100 jaar oud) naar het museum ging. Jan en Grada waren in 1830 
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voor de wet getrouwd. Grada overleed in 1863, Jan in 1867. Bij de brand gingen 
negen koeien en veertien varkens verloren.  

De vloer in het museum is aan de hand van de tekening, gemaakt bij de opname 
ter plaatse, gelegd door een ‘“keitjes”’ specialist uit Elburg (bekend van de vele 
keistoepjes). 

Linken 

- Houten skelet bouwen nu, link 

Literatuur 

- Gids 2014 pag. 13 
- Museumgids 1985 Cloppenburg (Dld.). (met waardevolle artikelen). 

  

about:blank
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Afbeeldingen 

 
Vitswerk bij Vragender. 

 
Staander, ankerbalk en schoor met 

toognagels en telmerken. 
 

 

  

Werking toognagels  
in gebint. 


