
5.10 Boerderij en puthuis, Krawinkel,  
gemeente Geleen, Limburg 

 

Ter plaatse 

Ca. 1750 
De oudste delen zijn van ca. 1750. De daarop volgende fase is van 
1780: dit jaartal is gehakt in de bovendorpel van de ingangsdeur. 

In 1801 is voor de vakwerkgevel een stenen voorgevel geplaatst; 
hierbij zijn ook de inrijpoorten aan beide zijden aangebracht. 
Na 1812 is de omvang van het complex niet meer veranderd. De 
boerderij stond aan de Kloosterstraat. 

 
In het museum 
Sinds 1930. 
De boerderij moest in 1929, samen met vele andere boerderijen en 
huizen, worden afgebroken ten behoeve van de Staatsmijn Maurits bij 

Geleen. Krawinkel (een buurtschap) verdween nagenoeg geheel. 
Bij de afbraak en het transport zijn een aantal zaken niet goed gegaan, 
waardoor de wederopbouw met problemen gepaard ging. We kunnen 
echter wel zeggen dat de boerderij in het museum staat in 
overeenstemming met de situatie in ca. 1812 te Krawinkel. Zéker na de 
grondige restauratie van een aantal jaren geleden. 
Men dient zich deze boerderij voor te stellen met links en rechts andere 
bebouwing. (Met straatgevel in een bebouwde straatwand). 
 
Bewoners 

In 1812 werd de langwerpige boerderij van Jean Lemmers, gehuwd met 
Juditte Geubs, gedeeld en naar rechts uitgebreid en "omspannen". 
Zoon Matthieu bewoonde met zijn gezin het linkergedeelte met de 
achterste woonvertrekken. Hij was kuiper van beroep. 
Het boerenbedrijf werd rechts uitgeoefend door schoonzoon Anton 
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Lienaerts, die hier een nieuwe ingangspoort en binnenplaats aanbracht. 
Zij woonden in de voorste twee woonvertrekken, links van de poort. 

Bij de deling en verbouwing werden sommige deuren en vensters 
gedicht en nieuwe aangebracht. 

 
Korte beschrijving 
Wanden grotendeels vakwerk 
staanders, schoren en liggers van 
iepenhout; ankergebinten, waarvan 
de staanders in de wand zijn 
opgenomen(vgl. 5.12 Terstraten). 
De bouwdelen zijn uit verschillende 

perioden, volgens ingesneden 
jaartallen: 1733, 1768, 1780, 1795, 
1801, 1812. 

De in vakwerk gebouwde delen zijn door dit bouwsysteem goed met 
elkaar te verbinden. Een deel van de vakwerkvulling is van steen, een 
deel is van vlechtwerk met leem 
Het zwart maken van de balken en de gebinten ontstond ca. 1850. Men 
ontdekte dat toeristen (!) dit mooi vonden en zo werd het een 
algemeen gebruik in Zuid-Limburg. 

Het zij erf (links) behoorde tot de boerderij, evenals het puthuis, dat 
een deel van het dorp van water voorzag. 
In het museum werden aan dit 
puthuis enkele onderdelen met 
jaartalinscripties toegevoegd, die 
van een gesloopt puthuis uit 
Margraten afkomstig zijn. 
Ook de bakoven die achter het huis 
staat, komt van een andere 
boerderij. Op de binnenplaats 
vinden we de mes (mestvaalt). 
Uitbreiding van zulke boerderijen 
(bv. bij toenemende welvaart of 
erfenis) geschiedde niet in de lengterichting. Dat was onpraktisch, soms 
zelfs onmogelijk, bv. door hoogteverschillen. 
Zo werden de onderdelen rond het erf gerangschikt (L- en U-vorm). Dit 
was ook praktisch. 
NB. Deze hoeven danken hun gesloten vorm dus niet aan verwantschap 
met Frankische of Romeinse voorbeelden!) 

 
Bedrijfsvoering 
Gevarieerd bedrijf. De beekdalen gaven goede weidegrond voor 
rundvee. Ook was er akkerbouw of fruitteelt. Als men rundvee had, kon 
ook de boterbereiding uitgeoefend worden: de boter kon dan aan de 
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stadsmensen verkocht worden. Vaak was het een minimumbestaan en 
was men aangewezen op bijverdiensten: landwerk, weven, of werken in 

de Duitse-steenfabrieken. Ook de kuiperij of het stroopkoken leverden 
extra inkomsten op. 

 
Linken 
Kuipen maken, wikipedia 
Kuiperij Zaanse Schans, Youtube.com 
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Andere teksten webstie NOM 
Deze boerderij is niet helemaal wat het lijkt 
Op het eerste gezicht een nogal breed bakstenen gebouw, deze 
boerderij. Maar loop de rechter poort door, en achter die brede gevel 
blijkt een vrij smal huis te staan. Zo’n flinke, bakstenen gevel geeft 
meer aanzien dan leem, en daarom wordt in de 18e en 19e eeuw voor 
veel lemen huizen in Zuid-Limburg een stenen façade geplaatst. Veel 
sjieker. Als het budget het toelaat, of als bakstenen goedkoop zijn, 
krijgen ook de lemen vakwerkwanden bij reparatie of nieuwbouw een 
baksteenvulling. 
De gesloten vorm van de boerderij ontstaat door een lange reeks 
verbouwingen. Sinds 1860 heeft de boerderij deze omvang. Na 1893 is 
ook de indeling binnen niet meer veranderd. Daar bereiden ze zich 
trouwens net voor op de Eerste Communie van Pierreke Lienaerts. 
Hier geplaatst in 1930. Interieur: 1850. 

 

In 1780 woonde hier het gezin Lemmens, bestaande uit slotenmaker 
Jean, zijn vrouw Judith en hun twee kinderen, later met 
aangetrouwden. Voor hen werd in 1812 de boerderij gesplitst in twee 
woningen. Dit verklaart de op het eerste gezicht onlogische indeling 
van het gebouw. De boerderij oogt welvarender dan in werkelijkheid 
het geval was. Het was een gemengd bedrijf met wat veeteelt, 
akkerbouw en fruitteelt. Achter de boerderij lag een stukje grond 
waarvan men nauwelijks kon leven. Bijverdiensten als 
(appel-stroopkoken of sloten maken waren dan ook hard nodig. De 
boerderij is in 1930 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/f1/Kuipen_%28Cooper%27s_work%29_-_1919_-_Goldwyn_Films_-_EYE_FLM36653_-_OB_687127.ogv/Kuipen_%28Cooper%27s_work%29_-_1919_-_Goldwyn_Films_-_EYE_FLM36653_-_OB_687127.ogv.360p.vp9.webm
https://www.youtube.com/watch?v=DH7rvBA1HG4

