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 1.16 Boerderij, Kadoelen, Overijssel  

  

 

Inleiding 

Deze boerderij die tussen 1942-1946 in het museum is opgebouwd lag 

oorspronkelijk op een met zand afgedekte stuwwal waar dus geen veen 

lag, in het Ambt Vollenhove, onder St. Jansklooster. (zie de twee 

kaarten helemaal aan het eind). Hierdoor zijn er weides en is het een 

boerderij die vooral gericht is op de veehouderij. Dit is een type 

bedrijfsgebouw dat tussen 1700 en 1800 o.a. in het land van 

Vollenhove ontstond, toen men een andere indeling ging toepassen in 

de aloude driebeukige boerderij met bedrijfsingangen in de 

achtergevel.  

Vertelpunten 

- boerderij Caterstee van keuterboer 

- veel versteend, rechts nog hout met mestluiken 

- gemetselde schoorsteen met windklep voor trek, om te zetten met 

een touw, niet aanwezig 

- ook hout ipv turf, wel met vonkenvanger 

- een halletje 

- verwarmde woonkeuken 

- goudse pijpen, tabaksdoos, mangelplank en stok, kindergemak, 

tegels met afbeeldingen 

- bedsteden, later vaak bergruimten 

- in Oost-Nederland bedsteden in keuken 

../../0_nom/bestanden_erven/1.15%20Boerderij%20Beltrum.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.17%20boerderij%20Staphorst.pdf
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- deel naar achter toe breder, meer grondtas zie plattegrond 

- onderschoer zijgevel 

- paardenruimte, hooi erboven (niet over de balk smijten)  

- groepstal met Hollandse opstelling 

- groepstal hygiënischer dan potstal, beter bij melkverwerking 

- varkens links achterin met uitloop  

- roskarn 

- melkveehouderij steeds belangrijker, veel koeien en grote 

melkkelder 

- basisconstructie is hallenhuis 

- o.a. diverse ploegen, wagens en 

kluitenbreker 

- koekenbreker 

Basisinformatie presentatie 

Buitenzijde 

In het land van Vollenhove had men in 

hoofdzaak weidebedrijven met enige 

akkerbouw. Woon- en bedrijfsgedeelte 

zijn hier door een bakstenen muur 

gescheiden. Waarschijnlijk omstreeks 

1800 gebouwd en later gewijzigd.  

De boerderij draagt de naam ‘Caterstee’ wat staat voor ‘keuterboer’. 

(cater – cōter – keuter, stee – stede – plek) .  Voor de boerderij staand 

valt o.a. de klep op de schoorsteen op die omgezet kan worden voor 

een zo optimaal 

mogelijke trek van de 

schoorsteen.  

Evenals bij de 

Staphorsterboerderij 

bevindt zich hier achter 

in de middenbeuk een 

grondtas voor hooi. De 

deuren zijn daarom in 

de lage zijgevel 

aangebracht, waarin ook nog grotere deuren voor de deel. Deze grote 

Links een langsdeeltype, rechts een 
langgevelboerderij met hun 
kenmerkende indeling: 
deel (1), tas (2), stallen (3) en het 
woondeel (4) 

https://etymologiebank.nl/trefwoord/keuterboer
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deeldeuren liggen wat naar binnen in de zijgevel waardoor een nis 

ontstaat. Hierdoor kunnen de deuren hoger zijn dan de verdere 

dakrand en konden hoog opgeladen wagens naar binnen rijden. Dit 

type deur noemen we een “onderschoer”. 

De boerderij is bijna geheel van steen, ook de schoorsteen is 

gemetseld. Het deel van de rechterzijgevel met de mestluiken is echter 

van hout. Erachter bevindt zich de koeienstal met plaats voor ca. 15 

koeien.  

Binnen via voordeur 

Als je binnenkomt val je niet met de deur in huis, 

maar kom je in een halletje met links een ruimte met 

een tuugkist en een bedstede.  

Aan de rechterkant bevindt zich de grote 

woonkeuken met een vuurplaats onder rookkap, 

bedsteden in de achterwand die later zijn omgebouwd tot kasten, 

estrikken op de vloer en luiken aan de binnenkant. Er is een 

verwantschap met de boerderij uit Staphorst omdat de rookkap zich 

nog tegen de voorgevel tussen de ramen bevindt, maar die is hier, 

evenals het rookkanaal, geheel van steen. Tussen het woondeel en het 

bedrijfsdeel bevindt zich een stenen scheidingsmuur. 

De bedsteden in een Oost-Nederlandse boerderij bevinden zich altijd in 

de keuken. Dus ook in deze boerderij uit Overijssel. Dat zal ’s winters 

veel aangenamer slapen zijn geweest, want in de keuken staat ook de 

schouw. 

Verderop in de gang ligt links een (donkere) melkkamer, waaronder een 

diepe melkkelder met de ingang op de deel, naast de karnton.   

Achter in het bedrijfsgedeelte ligt op de balken geen zolder, zodat van 

de grond af tot in de kap kan worden opgetast. Ook hier is de afstand 

tussen de twee gebinten groter dan in het voorste stuk van de 

bedrijfsruimte, waar de balken juist wel een zware last 

(akkerbouwprodukten) moesten dragen.  

 



1.16 boerderij Kadoelen     -----     Pagina 4 van 10 

 

Panoramafoto van de woonkeuken met o.a. tabakspot, Goudse pijpen, 

tabaksdoos, mangelplank met stok, tegels tegen de buitenwand en  

in de linkerhoek een kakstoel. 

Basisinformatie presentatie 

Staande op de deel zie je duidelijk dat dit een hallenhuis is (driebeukig, 

met ankerbalkgebinten). Dit type boerderij is ook een zgn. 

dwarsdeelboerderij, d.w.z., dat de deel dwars in het bedrijfsgedeelte 

ligt waarbij de deeldeuren zich in de lange gevel van de boerderij 

bevinden (ook type langsdeelboerderij). 

Links zitten twee zijingangsdeuren, met 

daartussen de paardenstal. Op de zijdeuren 

komen de twee dwarsdelen uit. De voorste 

baanderdeuren zijn wat teruggeplaatst in de gevel 

en het dak om een grotere hoogte te kunnen 

creëren. Dit principe noemen we een 

onderschoer die je veel terugziet als er bij 

boerderijen met een rieten dak door die deuren 

hoge wagens de deel op moeten kunnen (o.a. 

Harreveld). In het voorste gedeelte kan men op 

de dwarsbalken de slieten dicht tegen elkaar aanschuiven. Er is dan 

ruimte voor opslag van bv. akkerbouwproducten. Achterin staan de 

gebinten verder uiteen. Hier kan het hooi vanaf de grond tot bovenin 

opgeslagen/opgetast worden, een grondtas.  

Groepstal Hollandse 
opstelling. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
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In de rechterzijbeuk bevindt zich de groepstal voor koeien, die met de 

koppen richting deel staan (de zgn. Hollandse opstelling). De mest werd 

dagelijks via de mestgoot achter de koeien via de mestluiken 

verwijderd. Een groepstal is veel 

hygiënischer dan een potstal en dat is 

vooral als het om de melkproductie 

gaat, zoals in deze boerderij, van groot 

belang. 

De grote karnton met koperbeslag was 

voor de productie van boter. De roskarnmolen leverde de 

aandrijfkracht. Het aantal kammen van het kleine tandwiel is 13, een 

priemgetal, waardoor de in elkaar gijpende kammen steeds verschillen 

en er dus minder slijtage op vaste plekken voorkomt. Het paard (ros) 

werd voorzien van oogkleppen om duizeligheid te voorkomen. De boter 

werd op de markt verkocht.  

Achterin zijn de varkenshokken met een uitloop naar 

buiten. 

Buiten de boerderij (links) is een kleine weide, voor 

jongvee, met hoogstammige fruitbomen (o.a. een 

notarisappel, achteraan rechts, aan de weg). De 

driehoekige houten constructie om de stammen moeten 

de knaaglust van de dieren in bedwang houden. Aan één 

kant is de weide afgeschermd door een houtwal. Dat 

komt nog veel voor in het land van Vollenhove. 

Bijzonderheden: tussen 1700 en 1800 werden de akkers vaak omgezet 

in weiden: veeteelt werd belangrijk (gecombineerd met enige 

akkerbouw). Een vorm van gemengd bedrijf dus. 

Er staan nog wat gereedschappen zoals een koekenbreker voor 

lijnkoeken (koe heeft geen tanden in bovenkaak), ploeg en 

weegschaal/bascule. 

Voorzieningen 

- Water; niet in beeld 

- Verwarming: in de woonkeuken een kachel met toebehoren en een 

gemetseld rookkanaal (schoorsteen) 

- Verlichting: olie (vet), petroleum (na 1860) 

- Toilet niet in het museum 
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- Slaapplaatsen: 3 bedsteden 

- De paardenkarn is beschreven in: Techniek in het NOM 

- Boter maken zie A13. Boter maken 

Verdieping 

1859: Ontruiming van Schokland. Tengevolge van de vele 

overstromingen van Schokland moest het eiland worden ontruimd op 

bevel van Koning Willem III. Veel Schokkers vonden onderdak in 

Vollenhove. 

Langsdeelboerderij, waarbij wonen en deel achter elkaar onder één dak 

liggen, met een dwarsdeel die helemaal aansluit op de achterkant van 

het voorste deel van de boerderij. 

Duiventil. De huidige duiventil tegenover de boerderij is geschonken 

door de evacués uit de Tweede Wereldoorlog, maar op locatie stond 

ook een duiventil. 

Linken 

- Collectiegelderland.nl, Caterstee ter plekke, link 

- Karnen, YouTube, link 

- Karnen, agriwiki, link 

- Mijnlandmijndorp.nl, link 

- DBNL over karnen, link 

Literatuur 

- B en M 1968 no. 2 pag. 38 en 39 

- Gids 2014 pag. 25 

  

https://www.collectiegelderland.nl/zoeken?term=caterstee&page=2&filter=search_s_has_media-Ja
https://www.youtube.com/watch?v=9tgU1Qoqhzk
https://www.youtube.com/watch?v=9tgU1Qoqhzk
https://mijnstadmijndorp.nl/app/vincent-erdin/verhalen/land-van-vollenhove-in-arnhem-i?nav_id=3-1&index=7&imgid=353973876&id=353973873
https://www.dbnl.org/tekst/fran011natu09_01/fran011natu09_01_0012.php
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Afbeeldingen 

 

Vuurplaats onder rookkap, estrikken op de vloer  

en luiken aan de binnenkant. 

Gemetselde schoorsteen met 
klep en een uilengat bovenin 

het riet. 

 
Boerenwagen, zie ook artikel ‘techniek  

in het NOM’. 

 



1.16 boerderij Kadoelen     -----     Pagina 8 van 10 

 

De groepstal. 

 

Een koekenbreker. 

 

 

Voorgevel van boerderij 'De Caterstee' in Kadoelen, in het Ambt van 

Vollenhove (Overijssel). De Caterstee werd gebouwd omstreeks 1800. 

Deze boerderij werd in 1942 verkocht aan het Nederlands 

Openluchtmuseum. In oktober 1942 werd met de afbraak begonnen en 

in 1946 was de wederopbouw in Arnhem voltooid. De naam Caterstee 

wil zeggen dat hier oorspronkelijk een keuterboer of kleine boer 

woonde. 
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Bron kaart: Cultureelerfgoed.nl, link. 

Het gebied van het Ambt van Vollenhoven lag 9.000 v. Chr. al op een 

met  zand afgedekte lemen stuwwal. Zie rode kader. 

 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/paleogeografische-kaarten-pdf
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