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oldenboom’s houthandel  
adopteert schaapskooi  

Ter gelegenheid van hun 100-jarig 
bestaan besloot Oldenboom’s 
Houthandel het Openluchtmuseum 
een bijzonder cadeau te geven. In 
de maanden februari en maart heeft 
het bedrijf met inzet van eigen 
personeel, materiaal en geld de 
historische schaapskooi uit Ederveen 
verplaatst, gereconstrueerd en 
gerestaureerd. Alle bedrijven uit de 
Oldenboom Groep waren betrokken 
en realiseerden dit bijzondere 
project met heel veel enthousiasme 
en vakmanschap. Onder de 
bezielende leiding van Edwin Sluiter 
werd elke dag een werkplan gemaakt 
en kreeg een ieder naar eigen kunnen 
een onderdeel toegewezen. Zelfs 
de omheining heeft een nieuw jasje 
gekregen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schaapskooi, gebouwd in 
1785 aan de Renswoudseweg in 
Ederveen, is in 1946 aan het museum 
geschonken. De kooi bestaat uit 
een fundering van heideplaggen 
(zogenoemde walletjes) met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
daarop houten wanden, waarvan 
het regelwerk aan de buitenzijde 
zichtbaar is. Het rietgedekte dak 
heeft een nok van roggestro en 
bestaat uit dennenhouten sporen, 
waarvan enkele als schoren 
doorlopen en rusten in zogeheten 
zaagtanden. 
 
De schapenstal was een potstal 
waarin vooral heide en plaggen als 
onderstrooisel werden gebruikt 
om de dieren droog te laten staan 
en liggen. De schapen werden elke 
avond naar binnen gebracht, zodat 
hun mest zich met het strooisel kon 
vermengen. Als de strooisellaag 
was verzadigd, werd een nieuwe 
laag heide en plaggen opgebracht. 
Schapenmest werd in de achttiende 
en negentiende eeuw als de beste 
mestsoort beschouwd.  
 
De schapen in het Openluchtmu-
seum stonden te trappelen om hun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gerestaureerde schaapskooi weer 
te kunnen gaan bewonen. Volgens 
planning werd het project eind 
maart afgerond en vieren “de 
Oldenbomers” hun honderdjarig 
bestaan, uiteraard rondom de 
schaapskooi in ons museum, op  
zaterdag 7 april 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeeldingen: (links) het bord dat 
tijdens het project bij de locatie van 
de schaapskooi staat, (rechtsboven), 
vorderingen tot en met 12 maart 2007, 
(rechtsonder) voorbereidingen voor de 
vloer onder de schaapskooi.
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