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 1.07 Schaapskooi, Ederveen, gemeente Ede, Gelderland  

  

Inleiding 

Deze schaapskooi zal ter plekke rond 1785 gebouwd zijn aan de 

Renswouderweg te Ederveen, ca. 5 km. ten noordwesten van Ede. Een 

schaapskooi zoals deze dient als nachtverblijf voor de schapen maar ook 

als een soort potstal voor de mest. Schapenmest is namelijk uitstekende 

mest. In 1946 is de schaapskooi 

overgebracht naar het museum en 

geeft hier een beeld van ca. 1800-

1900. 

De schaapskooi was een schenking van 

de evacués, die vanaf september 1944 

na de Slag om Arnhem 

noodgedwongen enkele maanden in 

ons museum verbleven. 

Vertelpunten 

- Eerste versie 1785 

- Nachtverblijf voor schapen 

- Vooral ook als potstal voor de goede mest 

- NOM heeft meerdere schapensoorten 

- Geschonken door de evacuees uit de periode september-december 
1944 

Basisinformatie presentatie 

../../0_nom/bestanden_erven/1.06%20Boerderijskelet%20Vragender.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.08%20Stacaravan%20Pemberton.pdf
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Zware omgelegde heideplaggen voor de walletjes en de nok, riet voor het 

dak (vroeger werd stro gebruikt) en met de hand gezaagd dennenhout. 

Voor de verbindingen van het houtwerk werden taaie houten nagels 

gebruikt. Enkele schoren die het dak moeten steunen rusten in zgn. 

zaagtanden (verstelbaar). De hoeken van de wanden zijn afgeschuind om 

te voorkomen dat schapen bij het rennen in de schaapskooi letsel 

oplopen. 

De sporenkap rust op paaltjes, 
waaraan tegen de binnenkant 
planken gespijkerd zijn. Ook hier 
kon houtrot problemen geven, 
doch men kon dan uit het bos wel 
een nieuw stuk hout halen. Het 
dak is rietgedekt en heeft een nok 
van roggestro. 
Vaak waren deze stallen 

bijgebouwtjes van boerderijen op de hooggelegen zandgronden, maar ze 
konden ook geïsoleerd voorkomen. Een dergelijke schapenstal was 
bedoeld als nachtverblijf voor schapen: ze stonden of lagen droog op een 
ondergrond van heideplaggen, zo kon de kostbare mest goed verzameld 
worden. Men zou het ook met een potstal kunnen vergelijken (zie 1.04 
Vierhouten). Bijzonderheden: vanaf de opkomst van kunstmest (eind 19e 
eeuw) werd (schapen)mest steeds minder belangrijk. De "grote stille 
heide" is goeddeels verleden tijd. 
Een dergelijke schapenstal was bedoeld als nachtverblijf voor schapen: 
- Ze stonden of lagen droog op een ondergrond van heideplaggen 
- Zo kon de kostbare mest goed verzameld worden 
- Ze waren beschermd tegen wilde dieren 
- Het was een geschikte plaats om te lammeren 
- Men kon er schapen scheren in de lente 

In het museum hebben we ook een schapenboet uit Texel (2.05). Dat is 

geen schaapkooi maar een schuur waarin de boer hooi en gereedschap 

opborg en waar schapen die ziek waren of moesten lammeren konden 

verblijven. De schapen op Texel liepen vroeger vaak op grote afstand van 

de boerderij, daarom was een schuur ter plekke handig voor de boer. 

In de gids van 1978 staat over deze schaapskooi: “Bijgebouwtjes als dit 

kwamen veel voor bij boerderijen op de hoge zandgrond van oostelijk 
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Utrecht tot in Twente. Ze stonden op het erf bij de boerderij, maar ook wel 

afzonderlijk in hei en veld. De schapen werden 's nachts hierin bijeen 

gedreven om de zo belangrijke mest te vergaren. Het zijn niet meer dan 

potstallen, overdekt door een sporenkap, rustend op in de grond geslagen 

palen, waartegen aan de binnenkant planken waren gespijkerd. Het 

geheel werd verstevigd met plaggen en soms, zoals hier het geval is, met 

verstelbare schoren. Dat het hout op den duur ging rotten, was niet zo 

erg: men haalde wel een nieuw stuk uit het bos. Hetzelfde zien we bij 

andere armoedige bouwsels, zoals bij de stalwanden in het kleine 

boerderijtje uit Vierhouten.” 

Verdieping 

In 2007 is de schaapskooi verplaatst, gereconstrueerd en gerestaureerd 

door de firma Oldenboom’s Houthandel ter gelegenheid van hun 100-

jarig bestaan voor het museum gedaan hebben. De schaapskooi is naar 

voren gezet omdat die dicht op de trambaan stond. 

Weetjes, gezegden en nog wat meer 

- De samenstelling van schapenmelk is niet gelijk aan die van 
koeienmelk. 

- Een ooi heeft een uier met 2 kwartieren.  

- Schapen kunnen goed gehouden worden samen met geiten. 

- Geiten klimmen echter graag en deze schaapskooi wordt regelmatig 
beschadigd door klimmende geiten. 

- Dordtenaren worden in carnavalstijd "schapenkoppen" genoemd. 
Twee mannen wilden een schaap, verkleed als jongeman en lopend op 
de achterpoten, de stad inleiden zonder belasting te betalen. Bij de 
poort begon een hond te blaffen en het schaap blaatte terug. Zo 
werden ze ontdekt. Gevolg: "schapenkoppen". 

- Zo mak als een lammetje. 

- Als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. 

- Mannelijke en vrouwelijke schapen heten respectievelijk rammen en 
ooien. 

- Een gesneden ram heet "hamel". Als deze de bel draagt (als leider van 
de kudde) dan is dat de "belhamel". 
Veel geblaat, weinig wol. 
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- Gids 2014 pag. 14 

Afbeelding 

 

  



1.07 Schaapskooi, Ederveen, gemeente Ede, Gelderland    ---     Pagina 5 van 5 

In het NOM, 5 rassen, 
 
 

Zwartblessen (Drenthe). 
 

 
 

 

Drents heideschaap (horens). 
 

 

Veluws heideschaap ( wit). 

 

Tesselaar (wit, kort en breed). 

 

Schoonebekers (zwart/wit). 

 
-.-.-.-  


