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1.0 Inleiding 

Wanneer in een groepje oudere personen het onderwerp hooi en hooibergen 
wordt aangesneden, gaat het gesprek snel allerlei kanten op. De hoogste score 
wordt gewoonlijk gehaald door smeuïge verhalen over vrijpartijtjes in een lang 

verstreken tijd, toen men nog zo heerlijk jong was. Als meegepraat wordt door 
een of meer personen met een agrarische achtergrond, dan komen nogal wat 

herinneringen op aan het hooifeest dat de zware dagen van de hooibouw afsloot. 
Als kind vond men het vaak ook leuk om mee te mogen helpen bij het 
Overbrengen van hooi uit de berg naar de op stal staande koeien.  

Op minder opgewekte toon vervolgt het gesprek meermalen als ook wordt 
teruggedacht aan branden tengevolge van hooibroei of ongelukken die zich nogal 

eens voordeden, vooral bij het omhoog of omlaag brengen van de bergkap of bij 
het vullen van de berg. 

Grotendeels vervaagd zijn inmiddels de verhalen over zwervend volk van 

allerlei slag, dat aan een boer toestemming vroeg in de hooiberg te mogen 
overnachten. Zij trokken te voet van huis naar huis om aan de kost te komen, 

bijvoorbeeld als marskramer, scharensliep, ketellapper, garen- en 
bandverkoopster of schoenpoetster,1 en konden dus lang niet altijd voor de nacht 

naar hun eigen woning terugkeren, als ze die al hadden. 
Hooi had ook diverse nevenbestemmingen. Huisvrouwen beschikten over een 

hooikist, waarin gare spijzen warm gehouden konden worden en in bepaalde 
gevallen (bijv. peulvruchten) ook konden nagaren. Uit oude kleren en verweerd 

hooi werden vogelverschrikkers gemaakt. De jeugd maakte dankbaar gebruik 
van hooi voor hun konijnenhokken. Als de houten klompen wat los aan de voeten 
zaten of het kouder weer werd, was het fijn wat hooi uit de berg te kunnen 

plukken en in je klompen te stoppen. En in de sinterklaastijd moest er natuurlijk 
een klomp bij de schoorsteen worden gezet met wat hooi voor het paard van de 

goedheiligman. 
  

 
Afb. 1. Twee grote hooibergen bij de boerderij Voor-Ruwiel, Oud Aa 36. Sinds 1976 woont er geen boer meer 
op deze boerderij. De beide bergen zijn al lang volledig uit het beeld verdwenen. De foto is uit de jaren dertig 
van de 20ste eeuw. (Prentbriefkaart uit Collectie A. van der Linden, Oud Aa 28.)  
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Burgers die naar het platteland togen genoten van de heerlijke geuren van de 

hooibouw en daarna van de fraaie, hoog gevulde hooibergen die zo karakteristiek 
waren voor een weidegebied en zo mooi bijdroegen tot de harmonie van het 
boerenland. Voor mensen met een warme belangstelling voor plattelandscultuur 

en geschiedenis is er alle reden in brede zin aandacht te besteden aan hooibouw 
en hooibergen. 

1.1 Hooibergen zijn belangrijk agrarisch erfgoed 

Hooibergen zijn bijgebouwen op een agrarisch bedrijf en bestaan uit stevige 
palen (de roeden) en een beweegbaar dak; ze zijn bedoeld voor de opslag van 
oogstproducten, in het bijzonder in de veehouderij. Met stal en wagenschuur 

maakte de hooiberg eeuwenlang een vast onderdeel uit van een boerderij-
ensemble. Het is nog niet zo lang geleden dat bij elke boerderij ten minste één 

hooiberg stond, bij verscheidene zelfs twee (Afbeelding 1). Een goed gevulde 
hooiberg was essentieel om met de veestapel het winterseizoen door te kunnen 
komen. In recente tijd zijn de hooibergen echter in een vrij hoog tempo aan het 

verdwijnen uit ons landschap.  

1.2 Achtergrond van de terugloop in aantal 

De oorzaken van de neergang in het hooibergenbestand zijn velerlei.  
Door gewasveredeling kan tegenwoordig een veel groter wintervoorraad 

worden gewonnen (4 – 6 sneden gras tegenover vroeger slechts 1), waardoor 
aanzienlijk meer opslagruimte wordt vereist. De schaalvergroting in de 

melkveehouderij bracht de opkomst van snijmaïs met zich, als alternatief voor 
het grasgewas. Dat kon in gehakselde vorm goed worden ingekuild.2 Technische 

innovaties in de landbouw hebben geleid tot andere manieren om 
voedselvoorraden voor landbouwhuisdieren te oogsten (mechanisatie) en op te 
slaan (ingekuild met behulp van landbouwplastics).3 Agrariërs zijn een hooiberg 

daardoor nogal eens als ouderwets gaan beschouwen. Het voorheen 
gebruikelijke onderhoudswerk aan de hooiberg bleef uit. 

Bovendien neemt het aantal agrarische bedrijven snel af. Een niet-agrariër 
die een vrijgekomen boerderij gaat bewonen heeft vaak weinig behoefte aan een 
hooiberg.  

 

1.3 Hooibergen verdienen meer aandacht 

Het sluipenderwijs verdwijnen van hooibergen uit het plattelandschap trekt 

over het algemeen bij de overheden nauwelijks aandacht. Zelfs bij 
monumentenzorgers en landschapbeschermers bespeuren we relatief weinig 
bezorgdheid over deze ontwikkeling  

De nog bestaande hooibergen zijn niet systematisch geïnventariseerd. Op 
monumentenlijsten staan (nog?) nog maar heel weinig hooibergen; in ons gebied 

vooralsnog geen. In de monumenten-inventarisaties van onze gemeenten wordt 
er eveneens weinig melding van gemaakt.4 Zelfs bij de boerderijen die daarin 

staan beschreven wordt niet consequent vermeld of daarbij ook een hooiberg 
aanwezig is; laat staan dat details over de berg meegenomen zijn. 

Door hun bescheiden karakter hebben hooibergen nauwelijks actieve 
sympathisanten (wij kennen geen hooibergenstichting die eigenaren 

ondersteuning kan bieden, zoals er bijvoorbeeld wel kastelen-, molen-, kerken- 
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en tuinenstichtingen zijn). De Boerderijenstichting, die goed werk doet inzake de 
bewustwording van het gebouwd erfgoed, richt zich voornamelijk op de boerderij 

zelf. De verschillende bijbehorende elementen krijgen weinig of geen aandacht.  
Kortom, nog meer dan de boerderijen zelf staan de elementen die er wezenlijk 

bij horen onder grote druk. Zonder die elementen dreigen we slechts 

“geamputeerde” boerderijen over te houden. 
Daarom meende het Cultuurplatform Vechtstreek, op mijn voorstel, zich 

hierover te moeten laten horen. Dat is van mening dat voor het behoud van de 
cultuurhistorische waarden in het buitengebied meer aandacht dient te worden 
besteed aan de tot de boerderij-ensembles behorende kleinere elementen. De 

hooiberg is, naar onze mening, binnen deze groep van agro-historische 
erfgoederen het meest kwetsbare element. De hooiberg is echter tevens het 

element dat zich – mits goed begeleid – heel goed leent voor een verantwoord 
“tweede leven”. 

Daarom is in het gebied van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen, 
met instemming van de drie gemeentebesturen, een inventarisatieproject op 
gang gebracht. De bedoeling is dat we daardoor een concreet inzicht krijgen in 

wat er aan hooibergen hier nog staat, wat de kwaliteit daarvan is en welke 
kansen er mogelijk zijn om via een verantwoorde herbestemming van 

hooibergen te voorkomen dat deze geheel uit ons plattelandschap verdwijnen. 
 

1.4 Actuele betekenis van hooibergen 

Hooibergen behoren immers tot ons culturele erfgoed (Afbeelding 2). Ze 

maken al vele eeuwen een karakteristiek deel uit van de stoffering van het 
landschap en vervullen een wezenlijke rol in onze agrarische geschiedenis. Daar 
kunnen we trots op zijn en dat moeten we ook zo veel mogelijk laten zien. Ons 

agrarisch erfgoed raakt wezenlijk incompleet als er geen hooibergen meer zijn. 
Hoe meer de hooibergen uit een gebied verdwijnen, des te sterker gaat ook 

kennis over die objecten verloren. Want hooibergen werden niet gebouwd op 
basis van bestek en tekeningen. In onze papieren archieven is er relatief weinig 
over terug te vinden. Dat wreekt zich, onder meer, als het op authentieke wijze 

restaureren van hooibergen aan de orde komt. Het bemoeilijkt ook een 
weloverwogen nieuwbouw van gebouwtjes in hooibergstijl. 

 
 Afb. 2. Boerderij met 

hooiberg aan de rand van de 

dorpsbebouwing in Nieuwer 

Ter Aa, Wilhelminastraat 7 

hoek Kerklaan; op de 

voorgrond de oude 

begraafplaats bij de 

dorpskerk (foto H. Croiset, 

juli 2009).  
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Er bestaat in deze tijd bij de agrariërs veel animo voor een verbrede 
landbouw. Daarin wordt vooral rustige recreatie, in verschillende vormen, een 

economisch aantrekkelijke neventak op het agrarische platteland. Deze recreatie 
slaat aan bij een toenemend aantal stedelingen. Het platteland is echt nog 
anders dan de stad, hoeveel kleiner de afstanden ook geworden zijn. De 

bewoners/gebruikers van het platteland moeten dat “anders-zijn” uitbuiten. Het 
opruimen van een zo kenmerkend element als de hooibergen en het 

terzelfdertijd willen aantrekken van in het gebied geïnteresseerde recreanten 
staan met elkaar op gespannen voet. 
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2.0 De traditionele hooibouw 

 
Alvorens we nader ingaan op het onderwerp hooibergen moet het kader 

worden geschetst waarin deze hebben gefunctioneerd en in hoogst enkele 
gevallen nog functioneren. 

Eeuwenlang, tot in het begin van de 20ste eeuw, werd volgens min of meer 
vaste gewoonten een hooivoorraad aangelegd voor de wintervoedering van het 
vee (Afbeelding 3). Daarvan volgt hier een korte beschrijving. 
 
 

 
Afb. 3. Volgeladen hooiberg, Portengen 84 (foto H. Croiset, juli 2009). 

2.1 Gras- en hooiland 

In de Utrechtse Vechtstreek werd op de veehouderijbedrijven veelal een 
onderscheid gemaakt tussen grasland en hooiland. Grasland kon zowel worden 
geweid als gehooid. Als de boer dat afwisselend deed kreeg hij de beste kwaliteit 
graszode. De bodem van hooiland was echter in het voorjaar en het begin van de 
zomer te slap voor beweiding, zodat daar dan uitsluitend kon worden gehooid. 
Een goede graszode bestond in die tijd uit echte grassen, grasachtige gewassen 
(vooral cypergrassen en bloembiezen) en een grote verscheidenheid aan 
weidekruiden; uit ervaring wist men dat het vee zich een kruidenrijkdom goed 
liet smaken. Boeren in Portengen-Noord wisten daar nog lang over na te praten. 
Toen de productieweilanden al waren gemoderniseerd, konden ze een koe die 
ziek was geweest het best weer aan het eten krijgen door het dier kruidenrijk 
grasgewas aan te bieden afkomstig van het in hun buurtschap gelegen 
Armenland van Ruwiel.5 Dat land wordt nog altijd op de ouderwetse wijze 
onderhouden.6 

Het oogsten van hooi werd in de regel slechts eenmaal per jaar gedaan. Goed 

hooi moest groenachtig bruin zijn, niet strogeel, grijsachtig of donkerbruin. 
Nadat de hooioogst was binnengehaald groeide het gras echter nog wel. Er kon 
nog een tweede snede gras worden gewonnen, het nagras of de toemaat, die 

gewoonlijk in hoeveelheid omstreeks 70% van de eerste snede bedroeg. Als de 
omstandigheden dat mogelijk maakten, werd in het naseizoen toch nog vee op 

het hooiland geweid. Als land uitsluitend werd gehooid, dan kregen de grove en 
hoge bovengrassen daar de overhand en werden de ondergrassen onderdrukt. 
Zulk gras werd op den duur, zoals men dat noemde, wild, sekkig of stuurs. De 

boer probeerde dat te voorkomen. De tweede snede haalde hij het liefst van het 
grasland, waarop in de voorafgaande maanden het vee had geweid. Die tweede 
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snede werd als kuilgras opgeslagen in een silo, een door een ronde wand van 
hout, later beton, omgeven bewaarplaats elders op het terrein van het bedrijf. 

De beste tijd voor de hooibouw brak aan bij de bloeitijd van het grasgewas. De 
massa was op dat moment weliswaar nog niet maximaal, maar tegen het eind 
van de grasgroei neemt hoofdzakelijk het ruwvezelgehalte nog toe. Bij wat 

eerder maaien was het hooi nog niet te hard en dus goed verteerbaar voor het 
vee. Voor de hervatting van de groei in de graszode was niet te laat maaien 

evenzeer belangrijk. Verder waren de weersomstandigheden van groot belang; 
het gemaaide gras moest liefst zo snel mogelijk kunnen drogen. Bijgevolg viel de 
hooibouw gewoonlijk in juli. Die stond daarom bekend als de hooimaand.7 In het 

midden van die maand was de hooibouw doorgaans in volle gang. 

Doordat er pas in juli gemaaid werd, was er destijds nog geen sprake van 
verstoring van nesten van broedende weidevogels en levensgevaar voor de 

uitgekomen jonge vogels. 
Eeuwenlang was grasland van goede kwaliteit meestal duurder in koopsom of 

pacht dan een gelijke oppervlakte akkerbouwland. Dat had vooral te maken met 

de grote betekenis van hooi om met het vee goed de winter door te kunnen 
komen.   

 

2.2 De gang van zaken op het land 

Het meest wezenlijke deel van de hooibouw was het maaien en het 
droogmaken van het gemaaide gras op het veld. Dat moest, als het enigszins 

kon, gebeuren bij mooi weer. Het afwisselend droog en vochtig worden (dauw of 
regen) van gespreid op het veld liggend gemaaid gras was voor de kwaliteit van 

het hooi zeer nadelig. Het maaien gold als typisch mannenwerk. Het harken en 
keren werd eeuwenlang hoofdzakelijk door vrouwen gedaan, die ook de kinderen 
konden laten meehelpen. 

 

 
Afb. 4. Het traditionele oogsten van het hooi (uit Le Francq van Berkhey, 1811, t.o. blz. 212). Een vrouw harkt 
hooi bijeen op een hoop. Een man draagt zo’n hoeveelheid bijeengeharkt hooi weg om te worden opgestapeld 
tot een opper. Links staat een opper hooi klaar voor transport naar de boerderij. 
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Het maaien gebeurde gelijktijdig door een aantal mannen, die in een schuine 

linie voorwaarts werkend, met hun zeisen een aaneengesloten brede strook land 
in één keer afwerkten. Zij werden daartoe vaak speciaal door de boer, tegen een 
dagloon, ingehuurd. In verscheidene gevallen waren dat hannekemaaiers, Duitse 

trekarbeiders uit Munsterland of Westfalen, die tevoren al in een veenderij 
ingehuurd waren geweest om het veen voor de jaarlijkse turfproductie te 

baggeren. Na het maaien togen zij met hun verdiende geld terug naar hun eigen 
akkerbouwbedrijfje, om daar de oogst binnen te halen.8 

Bij het maaien kwam het gras in zogenaamde zwaden op het land te liggen. 
Was het enigermate gedroogd, dan werd het gras gekeerd. Wachtte men daar te 
lang mee, dan werd het bovenliggende gras te bros en gingen de beste delen 
verloren. De volgende bewerkingsfase was het schudden, waarbij het hooi losjes 
over het land werd verspreid. Zodra het hooi voldoende was gedroogd werd het 
op rijen geharkt en vervolgens op hopen (oppers) gezet (Afbeelding 4). Meestal 
was het gras dan al tot 35 à 40% vocht ingedroogd.  

Afb. 5. Hooi wordt met behulp van een hek door een paard naar een praam getrokken (uit Le Francq van 
Berkhey, 1811, t.o. blz. 216). Het transporteren van hooi naar de boerderij over water kwam in ons gebied vrij 
veel voor. Niet altijd had men daarbij een paard ter beschikking. 

 
Werden tijdens de hooibouw de weersomstandigheden ongunstiger, dan kon 

het hooi als tussenfase in kleine oppers worden gezet, die bij een gunstiger 
weersgesteldheid opnieuw uitgespreid werden om het hooi verder te laten 
drogen. Soms werd daarbij gebruik gemaakt van ‘ruiters’. Dat waren eenvoudige 
stellages, gemaakt van rond- of geriefhout en ijzerdraad, waarop het gewas los 
van de grond kon drogen. 
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Afb. 6. Historische hooiwagen met een schets hoe 
het hooi daar op lag (uit Le Francq van Berkhey, 
1811, t.o. blz. 212). Het was van groot belang dat 
het hooi zo werd geladen dat het gewicht zeer 
gelijkmatig was verdeeld, anders zou de wagen 
tijdens het transport kunnen gaan slingeren of 
omvallen. Daarbij speelde zowel het zorgvuldig 
opsteken van het hooi als de inrichting van de 
wagen een grote rol. Op de wanden van de wagen 
werden vier balkjes in een vierkant gelegd, die met 
elkaar het hooiraam vormden. Dat bestond uit een 
voor- en achterberrie (b) met daarop gelegen twee 
langere balkjes, de binten (a) in de lengterichting 
van de wagen. Daardoor kon het hooi breder worden 
gestapeld dan de wagen zelf breed was. Bij de 
punten c waren berrie en bint door inkepingen met 
elkaar verbonden. In geladen toestand was de 
wagen ongeveer tot de lijnen h gevuld. Bovenop 
werd een lange stok bevestigd, de ponder of ponter 
(dd), waarin aan beide einden inkervingen waren 
aangebracht waarmee touwen (e) op hun plaats 
werden gehouden, die het verschuiven van stok en 
lading moesten tegengaan. Het achterste touw werd 
dubbel gespannen en was voorzien van een haak 
(g). 

 
Met flink drogend weer kon het definitief geopperde hooi een of twee dagen 

daarna, zonder verdere bewerkingen, naar de boerderij worden gevaren 
(Afbeelding 5)  of gereden (Afbeelding 6). Daar werd het in de hooiberg 
opgetast. 

Op den duur werd op diverse grotere percelen voor het zwadkeren, schudden 

en harken gebruik gemaakt van door paarden getrokken werktuigen. Op nogal 
wat boerenbedrijven in het veenweidegebied, vaak met verspreid landbezit, werd 

echter heel lang alles in handarbeid gedaan. Daarbij werden voor het keren, 
schudden en harken ook boerenkinderen en boerenmeiden ingezet. 

2.3 Feestje aan het eind van de hooibouw 

Zodra de hele hooibouw achter de rug was, werd het tijd voor een feestje. Le 

Francq van Berkhey beschreef dat in 1811 als volgt: “De hooiberg zoo vol zijnde, 
als men dezelve begeert te hebben, zoo plaatst men doorgaans op den top van 
dezelve een vlag, of wel meestal een groene linden, willigen of essen tak, tot een 

teeken, dat het hooi in de barg is: ook is het meestal een gebruik als de 
hooibouw ten einde gebragt is, en de laatste wagen of schouw het hooiveld 

verlaat, om alsdan een vlag of groenen tak op de wagen of de schouw te 
plaatsen; ook verlaat het hooivolkje dan met vrolijkheid het veld, gaande met 

het gereedschap op den wagen of de schouw, en met een hooipluim op den hoed 
versierd; aan of bij het woonhuis treedt men af, en wenscht den Landman, 
benevens zijne Vrouw en het geheele huisgezin, geluk met den bouw en het 

ingewonnen hooi, waarop de Landman bedankt en nodigt het hooivolkje des 
avonds op het bouwmaal. Het hooi in de barg en vervolgens het vee gepleegd 

zijnde, zoo komt men, na melktijd, bij elkander, en de avond, ook veeltijds den 
nacht, wordt met gulle landlijke vrolijkheid doorgebragt, terwijl intusschen de 
vrouw van den landman zorgt, dat het bouwmaal op zijn tijd gereed is: en zoo 

smaakt de landman met zijn huisgezin en het hooivolkje het genoegen van 
hunnen arbeid.”9 
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3.0 Geschiedenis van de hooiberg 

3.1 Mogelijk al duizenden jaren oud 

Door archeologen in de grond gevonden paalsporen doen vermoeden dat al in 
de Bronstijd (circa 2100 - 700 v.Chr.) hooibergen in gebruik waren. Ook uit de 

Middeleeuwen zijn die bekend. Zo werd in 2009 gerapporteerd dat sporen van 
hooibergen uit omstreeks het jaar 1000 zijn aangetroffen in een boerderijlocatie 

onder de Grote Markt in Groningen. 
Schriftelijke vermeldingen komen voor vanaf de Hoge Middeleeuwen. Volgens 

de bekende agrohistoricus Bernard Slicher van Bath stamt de oudste vermelding 
van een berg, in dat geval een opslagplaats voor graan, uit 1022.10 Bij 

Middeleeuwse vermeldingen is het niet altijd zeker of ze betrekking hebben op 
een berg met verstelbare kap; sommige verwijzen mogelijk naar een spijker, dat 

is een opslagplaats met een vast dak. Geen twijfel kan er bestaan bij een 
vermelding welke diezelfde auteur ontleende aan een rekening van de 

grafelijkheid Holland uit het jaar 1345/’46: “6 barchroeden ende 6 laen [=lanen], 
3 yzeren, den barch mede te heffen”. 

Afbeeldingen van hooibergen zijn bekend sinds de 15de eeuw. 

3.2 Geografie 

Vooral in de noordelijke en centrale delen van het Europese continent waren 
hooibergen ooit wijd verbreid.11 In Nederland geldt het weidebedrijf als de oudste 

sector waarin de kapberg (een dak hangend tussen enige palen) is ingeburgerd. 
De berg kreeg daar zijn plaats direct achter de stal. De Vechtstreek met het 

bijbehorende achterland wordt gerekend tot het kerngebied. De kapberg is hier 
absoluut dominant.12  

Inmiddels zijn, op enkele kleine restvoorkomens na, de hooibergen in Europa 

buiten Nederland nagenoeg verdwenen. In sommige regio’s van ons land zijn ook 
al nauwelijks of geen hooibergen meer te vinden. De meeste hooibergen treffen 
we nog aan in een strook die van Zuid-Holland via de provincie Utrecht, het 

Midden-Nederlandse rivierengebied en de Veluwe loopt naar de Achterhoek en de 
kop van Overijssel.13 Onze drie Vechtstreekgemeenten maken gelukkig deel uit 

van die strook. Verscheidene van de nog bestaande hooibergen verkeren echter 

niet meer in een goede staat. 
Diverse buiten gebruik geraakte hooibergen zijn verbouwd, soms in stijl (met 

wanden van gestapelde strobalen of rietmatten), soms met gepotdekselde 

houten wanden, maar in andere gevallen op een slecht bij het karakter van de 
berg passende wijze. Ook de kleurstelling is hierbij van belang. 

3.3 Traditionele verschijningsvorm 

Een traditionele hooiberg ziet er uit als een netjes afgewerkte hoge hoop van 
hooi onder een eenvoudige kap die met stevige palen omhooggehouden wordt. 

In de met hooi gevulde berg werd aan de zijde van de stal een verticaal 

“haaggat” uitgestoken (Afbeelding 7). Daardoorheen kon men in het stalseizoen 
bovenin de berg komen. Naar beneden gegooid hooi werd vervolgens uit het 

haaggat, al of niet via een hooiloods, afgevoerd naar de stal.  
De rieten kap van de hooiberg, die een vrij flauwe helling vertoonde, werd in 

het Sticht Utrecht op traditionele wijze bekroond met een trapsgewijs 
afgeschoren bundel riet.14  
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Afb. 7. Vijfroedige kapberg met haaggat, met daarin een wagentje om het hooi naar de stal te rijden. Rechts 

van de berg een heef. (uit Le Francq van Berkhey, 1811, t.o. blz. 224.) 

 
Op een veehouderijbedrijf werd uit wat planken en een dakje veelal een lage 

“hooiloods” getimmerd als tochtportaal tussen berg en stal, om het naar de stal 

brengen van het hooi onder winderige en winterse omstandigheden te 
vergemakkelijken. Tegen onaangename weersomstandigheden werden onderaan 

de lanen (horizontale dragende kapbalken) vaak afhangende schotten 
(“hangplanken”) bevestigd.  

Op het oude land, langs de rivieren Vecht en Aa, komen uitzonderingen voor 

op de regel dat de berg direct achter de stal staat. Soms was de beschikbare 
ruimte daarvoor niet toereikend; een voorbeeld biedt de voormalige boerderij 

Veldzicht, gelegen op een erg korte kavel tussen de rivier de Aa en de Oud Aase 
Dijk (thans kortweg Oud Aa geheten). 

3.4 Barg werd berg 

Nuchter beschouwd is hooiberg een verwarring stichtende term. Die 

suggereert een hoge massa hooi, zonder kap erboven. In het verre verleden 
sprak men, wanneer het ging om een eenvoudige overkapte ruimte, van een 
barg als een essentieel onderdeel van een veehouderij. Daarvan getuigen de 

volgende citaten:  
“Het gras verzamelen, hetzelve tot hooi te droogen en te bereiden tot voedsel 

voor het Rundvee en andere herkaauwende en grasetende dieren, is zoo oud en 
bekend als de kennis van den aard en het gebruik van die dieren zelve.” 

“Het belang, het welk de Landman bij dit voedsel [hooi] voor zijn vee heeft, 
veroorzaakt dat voorzigtige Landlieden dikwijls meer dan eene hooibarg op hun 
erf stellen en daarenboven nog wel hooischelfen aanleggen, ten einde zich goed 

van hooi te kunnen voorzien, en niet alleen genoeg van voor hun vee op te doen, 
maar zelfs in goede en goedkoope hooi-jaren er zoo veel van te kunnen bergen, 

dat zij des noods voor een volgend jaar wat overhouden; een voorzorg, zeer 
noodzakelijk, daar dit land aan eene zeer ongestadige luchtsgesteldheid 
onderhevig is, waardoor het groeijen van het hooigras of de hooibouw zeer kan 

tegenvallen.” 
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“Wat nu een hooibarg is, dit verklaart de benaming zelve; namelijk eene 
bergplaats voor het hooi, wordende door sommigen ook hooiberg genaamd, in 

den zin van een berg; doch dit is zoo niet, want zoodanige opgestapelde hoopen 
hooi hebben bij onze Landlieden geheel andere benamingen” (schelf, hooischelf, 
delte, hooidelte, berm, hooiberm). 

Aldus drie passages uit het beroemde boek Natuurlijke Historie van Holland, 
dat door Le Francq van Berkhey in 1811 werd gepubliceerd. 

De begripsverwarring waarbij barg geleidelijk werd vervangen door het 
gemakkelijker in het gehoor liggende woord berg lijkt zich dus in de 18de-19de 
eeuw te hebben voltrokken. 

Het woord barg kreeg tot dusver geen algemeen aanvaarde andere inhoud. 

3.5 Latere ontwikkelingen in het agrarisch gebruik 

In de 20ste eeuw voltrokken zich ingrijpende wijzigingen in het 

materiaalgebruik. In plaats van de houten roeden kwamen er roeden van 
gewapend beton en balkijzer; het riet op het dak werd vaak vervangen door 
golfplaten. De combinatie van sterkere roeden en een lichtere kap maakte toen 

dat drieroedige hooibergen met een zeskantige kap algemeen werden, een type 
dat in de tijd van de hout-met-rietbouw nauwelijks voorkwam. Ondanks hun 

moderne materialen zijn ook deze hooibergen belangrijke bijgebouwen. 
 

 
Afb. 8. Schuurberg met vier roeden. De kap rust op de lanen. Met behulp van de bergwinde (a) kan de kap 
roede voor roede omhoog worden gebracht. (Uit Le Francq van Berkhey, 1811, t.o. blz. 228.) 
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Het heffen van de kap was in het verleden moeizaam en niet zelden gevaarlijk 
werk. Het omhoog draaien gebeurde in ons gebied meestal met een eenvoudig 

hefwerktuig, bijvoorbeeld een dommekracht (die op het hooi moest worden 
geplaatst). Vervolgens kwam daarvoor een bergwinde (een soort vijzel) in 
gebruik (Afbeelding 8), of een heef (een soort windas waarmee men vanaf de 

grond de kap omhoog of omlaag kon brengen). Vanaf de jaren twintig van de 
vorige eeuw werd op grote schaal overgegaan op het gebruik van lieren. Uit de 

aanwezigheid van ongeveer horizontale gaten in houten roeden kan worden 
afgeleid of men het heffen van de kap vroeger nog op de ouderwetse manier 
heeft gedaan. In omstreeks een eeuw tijd zijn allerlei mengvormen ontstaan van 

oude en modernere hooibergkenmerken. 

3.6 Agrarische bedrijfsvoering veranderde heel ingrijpend 

De hooivoorziening voor de winterperiode was al in zijn traditionele opzet een 

arbeidsintensieve zaak. Dat werd nog meer een probleem toen vanaf het midden 
van de 20ste eeuw de veehouderij sterk ging streven naar productievergroting 
op een zo efficiënt mogelijke manier. De weilanden werden ingezaaid met 

snelgroeiend gras. Andere gewassen, zoals grasachtigen en de vele 
weidekruiden, werden ongewenst. De prikkelende geur van oogstrijp hooi 

verdween uit het landschap. 
Het maaien werd geheel gemechaniseerd. Het aantal oogsten nam toe. 

Tegenwoordig gaat de maaimachine nog voor het gras zijn bloei bereikt al vier- 

tot zesmaal over het hooiland. Er worden al lang geen dagloners meer 
ingehuurd, maar een loonbedrijf dat een verscheidenheid aan machines het land 

opstuurt, waarmee in een hoog tempo alle nodige werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Groen gaat het meeste gras op een grote en uitgestrekte hoop, waar 
het onder tractorwielen wordt vast geplet en vervolgens luchtdicht wordt 

afgedekt onder enorme lappen zwart landbouwplastic, dat op zijn plek wordt 
gehouden door scheppen aarde en vooral een massa aan oude autobanden. 

Ook wanneer nog wordt gehooid, doet het in dienst genomen loonbedrijf met 
zijn machines het werk. Dat eindigt met het uitwerpen van een lange reeks strak 
in plastic gebonden blokken hooi, die aan het eind van de procesgang op het 

boerderijterrein worden opgestapeld. Een hooiberg is niet meer nodig. Een 
afsluitend hooifeest wordt niet meer gevierd. 
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4.0 Typologie 

4.1 Verschillende types 

Vooral voor oude hooibergen geldt dat geen twee helemaal aan elkaar gelijk 
zijn. Wel valt een onderscheid te maken in een aatal types van hooibergen. 15 

De eenvoudigste vorm van een hooiberg noemt men een kapberg 

(Afbeeldingen 9 en 10). Deze komt voor als “meerroeder”, waarbij een vier-, vijf- 
of zeshoekige tentdak wordt gedragen door drie, vier, vijf of zes roeden; als 

tweeroeder met een zadeldak of een schilddak; en als éénroeder (“parapluutje”) 
met een ronde kap. In een kapberg rust het hooi alleen op een grondlaag van 
takken. 

 
 

          
 
Afb. 9. Vier hooibergtypen. Boven: kapberg en steltenberg. Onder: schuurberg en kaagberg. 

 

Bij een steltenberg is op enige hoogte boven de grond een tasvloer (balklaag 
met planken) aangebracht, waarboven op het hooi opgeslagen (“getast”) wordt. 

Afhankelijk van de hoogte waarop de tasvloer ligt, kan de ruimte eronder worden 
benut voor het opbergen van agrarisch handgereedschap of zelfs wagens. 

Door de onderste ruimte minimaal menshoog en aan de zijkanten dicht te 
maken ontstaat een schuurberg. In het bovenste gedeelte, met het hooi, zijn de 
zijkanten nog wel open. Meermalen is de benedenruimte ook zijdelings 

uitgebreid, zodat er jongvee of schapen in kunnen worden gestald. In het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem staat een schuurberg afkomstig uit het 

Betuwse Varik, die nogal eens als voorbeeld wordt genoemd. Soms ligt de schuur 
of stal onder twee tegen elkaar aan geplaatste kappen, elk gedragen door vier 
roeden, waardoor een schaalgrootte ontstaat die ook geschikt is als rundveestal. 

Een dergelijke grote schuurberg, gelegen bij boerderij De Werff in Zoelmond 
(Betuwe), is op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Hiermee heeft de 

Rijksoverheid een stimulerend voorbeeld gegeven. 
 

      
Afb. 10. Tekening van een vijfroedige kapberg, zijaanzicht (boven) en plattegrond. De roeden staan binnen de 
kap. (Uit: Jurgens et al., 2008, blz. 71.) 
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Een kaagberg is een houten hooischuur met vaste kap die bovenop een stal 
staat. De ruimte met het hooi is hier aan de zijkanten eveneens dicht, in 

tegenstelling tot de schuurberg. De hertenstal in het park van Nijenrode heeft 
veel weg van een kaagberg (Afbeelding 11). 
 

 
Afb. 11. Hertenstal bij kasteel Nijenrode; boven de ruimte voor de dieren een hooiopslag (foto Gert 
Immerzeel). 

 

De Noord-Hollandse stolpboerderij heeft de hooiopslag meestal inpandig, in 
het midden van de schuur onder de nok. In de gemeente Loenen aan de Vecht, 

dicht bij Noord-Holland gelegen, staan ook enkele stolpboerderijen (Het 
Hoekerland, Nigtevechtseweg 47, en Veelust, Bergseweg 16, beide in Vreeland). 
Bij de laatstgenoemde is opmerkelijk genoeg toch een vijfroedige, met riet 

gedekte hooiberg geplaatst.  

4.2 Bestemmingswijziging van hooibergen 

De omschakeling in de bedrijfsvoering op de boerenbedrijven leidde tot 

verwaarlozing van de hooibergen. Sommige bleven staan in de toestand waarin 
ze na de laatste traditionele hooioogst verkeerden. Hier en daar had men er nog 
wat aan als een open opslagplaats voor van alles en nog wat. Soms zou men dan 

toepasselijker van een ‘zooiberg’ kunnen spreken. Werd het verval van de 
hooiberg te ernstig of kon men de standplaats van de berg nuttiger gebruiken, 

dan werd hij weggeruimd. Er zijn al heel wat veehouderijen waarbij geen 
hooiberg meer aanwezig is. 

Soms werd aan de oude hooibergruimte een andere bestemming gegeven. In 

zijn oude vorm kon hij als carport of stallingsruimte voor machines worden 
benut. Door dichttimmeren van de zijkanten, vaak met gepotdekselde planken, 

kon men er een schuur, kantoor, atelier, gastenverblijf of nog wat anders van 
maken. Met wanden van opgestapelde strobalen verkreeg men een leuke 
speelruimte voor de kinderen. De vindingrijkheid leidde nu en dan ook tot heel 

verrassende resultaten. 
Het aantal aan opstallen, die nog duidelijk als hooiberg herkenbaar zijn, blijft 

echter afnemen. 

4.3 Hooiberghutten 

In dat kader van de verbrede landbouw is sinds de laatste eeuwwisseling de 
plaatsing bij een boerderij van hooiberghutten aan de orde gekomen. Dat zijn 

eenvoudige vierpersoons huisjes vergelijkbaar met trekkershutten, maar met de 
vorm van een hooibergje. Daardoor passen ze goed in het veenweidelandschap 
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en spreken ze stedelingen aan die enige dagen terugwillen naar het idyllische 
buitenleven. De plannen voor deze hooiberghutten zijn ontwikkeld door de 

agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen. Inmiddels is al de landelijke 
Stichting Hooiberghutten opgericht. In 2007 kwamen de eerste twee 
hooiberghutten binnen het gebied van onze drie gemeenten te staan bij de 

boerderij Oukoop 37a, Nieuwer Ter Aa. 
 

 
 
Afb. 12. Basis van de kap van een vijfroedige hooiberg (uit Le Francq van Berkhey, 1811, t.o. blz. 224). 
 
a = roede; d en k = vitijzer; e, f, g, h en I = lanen, door pen (b) en gat (c) met elkaar verbonden; e en f = 
achterlanen; g en h = zijlanen; I = voorlaan. 
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5.0 Hoe steekt de hooiberg in elkaar? 

5.1 De constructie van de hooibergkap 

Een beweegbare rietgedekte hooibergkap vereiste een stevige basisconstructie 
waarop het riet degelijk kon worden vastgezet (Afbeelding 12). Andere 

belangrijke voorwaarden waren eeuwenlang licht gewicht en flexibiliteit. Het 
gewicht speelde een grote rol bij het omhoog en omlaag brengen van de kap. 

Dat moest vanouds met handmatig bediende apparaten worden gedaan. Dit werk 
gebeurde roede voor roede. Het bracht bijgevolg enige frictie in de 
kapconstructie met zich. 

Eerst wordt beschreven hoe men traditioneel aan deze vereisten tegemoet 
kwam. 

Bij het maken van de hooibergkap werd begonnen met de lanen. Als die 
precies op maat waren gemaakt, gebruikte men ze allereerst om op de 

bouwplaats precies de plaatsen te bepalen waar de bergroeden moesten worden 
gezet.  

Nadat de roeden overeind waren geplaatst, werd ter plekke verder gewerkt 

aan de kap. De lanen, meestal van gezaagd grenenhout, werden als horizontaal 
raamwerk uitgelegd, ditmaal om de roeden heen, en met een pen-en gat-

verbinding aan elkaar bevestigd. Vaak werd die verbinding versterkt met 
ijzerwerk. Een punt van zorg was dat de verbinding altijd zo moest worden 
uitgevoerd dat de ene laan ten opzichte van de nadering kon bewegen. Het gat 

werd daarvoor aan de ruime kant uitgebeiteld; men sprak dan van een slobgat. 
Zat er geen speling in het raamwerk, dan kon breuk optreden in de kop van de 

lanen. 
 

 
Afb. 13. Koningssporen die aan elkaar verbonden zijn met pen-en-gat (uit: Jurgens et al., 2008, blz. 169). 

 
In het midden van elke laan werd vervolgens een hoofd- of koningsspoor 

bevestigd, ook weer met een pen-en gat-verbinding. De andere uiteinden van die 

hoofdsporen moesten samenkomen bij wat de top van de hooibergkap moest 
worden (Afbeelding 13). De hoek tussen laan en hoofdspoor moest tussen de 30 

en 45 graden zijn. Aan de top werden de hoofdsporen eveneens met pen-en gat-
verbindingen aan elkaar bevestigd. 
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Voor een tentdak werden vier, vijf of zes lanen gebruikt en dus ook een 
overeenkomstig aantal hoofdsporen. Het dak ging zodoende bestaan uit vier, vijf 

of zes dakschilden, het geheel opgehangen tussen evenzoveel bergroeden. Toen 
men later roeden ging gebruiken van gewapend beton of staal, waren voor een 
zeskants dak gewoonlijk drie roeden al voldoende. Die stonden dan veelal niet 

meer bij een hoek van de kap, maar halverwege drie van de lanen. 
 

 
Afb. 14. Foto van onderkant kap, met zwaarden op de koningssporen. Tussen de koningssporen de gewone 
sporen, met horizontaal daarop aangebracht de band- of leggarden. Op dit geheel rust het riet. (Uit: Jurgens et 
al., 2008, blz. 133) 

 
Dicht onder de top werden vanouds de hoofdsporen met elkaar verbonden 

door een raamwerk van horizontale dwarsbalken, de (lange) zwaarden. Aan 
weerszijden van de hoofdspoor werden tussen de lanen en de zwaarden 

vervolgens de gewone sporen geplaatst (Afbeelding 14). Gewoonlijk waren dat er 
acht of tien per laan. Deze sporen liepen dus niet helemaal door tot in de top, 

maar eindigden iets voorbij het lange zwaard, waarop ze rustten en waarmee ze 
door een bout in een ruim gat losjes verbonden werden (Afbeelding 15). 
Hoofdsporen, sporen en zwaarden waren vanouds van rondhout, meestal 

geschild dennenhout. De hoofdsporen zijn binnen de kapconstructie goed te 
herkennen door hun grotere dikte. Gewone sporen werden gelegd met hun dikste 

eind aan de kant van de laan, terwijl bij de hoofdsporen het dikste eind bij de top 
van de berg zit. 

Sommige hooibergen hebben ook hoeksporen in hun kap. Een hoekspoor loopt 

op de grens tussen twee dakschilden van de top recht in de richting van een 
roede. Daar kan deze uiteraard niet aan de laan worden vastgemaakt, want die 

loopt vanouds aan de buitenzijde van de berg achter de roede langs. In dat geval 
werd tussen de twee dichtstbijzijnde sporen nabij de roede een dwarsbalkje 
geplaatst, kort zwaard genoemd, waaraan het ondereind van de hoekspoor werd 
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bevestigd. Bij een hoekspoor toont de rieten kap een duidelijke knik, terwijl bij 
een kap zonder hoekspoor de grens tussen twee dakschilden wat ronder van 

vorm is. 
 

Afb. 15. Vertikaal aanzicht van de opbouw van een 
hooiberg met tentdak (uit Le Francq van Berkhey, 
1811, t.o. blz. 224). 

a = zijaanzicht van een der lanen; b = sporen van 
het dak, gewoonlijk 10 of 12 vanaf één laan; c = 
gaten voor het bevestigen van de sporen; d = 
koningsspoor; e = nok van de berg; f = zwaarden 
of “zijbindjes” , waardoor de sporen verbonden 
zijn; g = roede. 
 

Bij rietgedekte hooibergen werd 
horizontaal over de sporen nog een 

ruim aantal wilgentwijgen gelegd, 
die men leg- of bandgarden noemde 

(Afbeelding 14). Daaraan werd het 
riet bevestigd. Voor de onderste 
leggarden werden soms latjes 

gebruikt in plaats van twijgen. 
Bij de plek waar een roede door 

een rieten kap heen steekt, was er 
een groter risico dat het riet ging 

rotten. Daarom werd aan de hoge 
zijde bij de roede vaak een dakpan 
op de kap bevestigd. In het verleden 

waren daarvoor ook speciale 
bergpannen in de handel. Het 

hemelwater kon ook met latjes om 
de roede heen geleid worden. In 
recenter tijd werden om de roeden 

loden slabben aangebracht om inwateren tegen te gaan.  
Toen golfplaten en soortgelijke bedekkingsmaterialen het riet gingen 

vervangen kon met een eenvoudiger dakconstructie worden volstaan. Leg- of 
bandgarden waren toen niet meer nodig, het aantal sporen kon worden 
verminderd en dunne houten gordingen namen de plaats in van de stevige lanen. 

Bij een berg die niet meer nodig is voor het opslaan van hooi, hoeft veelal de 
kap niet meer beweegbaar te zijn. Dan kan ook een relatief zware dakbedekking 

toegepast worden, zoals in een enkel geval zelfs dakpannen (Afbeelding 16). 

 
Afb. 16. Ex-hooiberg met een omstreeks 1988 daarop 
gelegd pannendak, Maarsseveensevaart 11, Maarssen 84 
(foto P.W.H. Bos, aug. 2014). 
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5.2 Vorm van de kap 

In het voorafgaande werd al de meest voorkomende hooibergkap genoemd: 

het tentdak. Aanvankelijk werd dat gedekt met riet of stro. Een rieten dak was 
niet altijd van dekriet, zoals de daken van huis en stal. Dulleriet, dat is riet van 

de lisdodde, was ook een mogelijkheid. Dat was minder duurzaam, maar had wel 
het voordeel dat het lichter en goedkoper was en dus ook een lichtere, houten 
onderbouw toeliet. Bij een dak dat vaak op een andere hoogte moest worden 

gebracht was, als gezegd, gewicht een factor van praktisch belang. Een nadeel 
van dulleriet was, in tegenstelling tot dekriet, dat het niet hol is, daardoor 

ventileert het minder goed. In de eerste eeuwen na de ontginning van de 
Vechtse venen, toen in de Vechtstreek veel aan akkerbouw werd gedaan, werd 
voor hooibergdaken ook roggestro gebruikt. Dat was eveneens relatief licht van 

gewicht.  
Er zijn ook hooibergen met een zadeldak. Dat kent slechts twee grote 

rechthoekige dakschilden, die bovenaan samenkomen in een nok. Een 
tweeroedige berg heeft vaak een zadeldak. 

Een schilddak heeft eveneens twee grote dakschilden met een gezamenlijke 

nok, maar die schilden zijn in dat geval trapeziumvormig. De twee korte zijden 
worden daar afgesloten door driehoekige dakschilden. 

In de modernere tijd werden voor alle drie deze dakvormen steeds vaker 
golfplaten, bitumen golfplaten en zinken platen gebruikt. Een enkele maal werd 
een bergdak met dakpannen gesignaleerd. 

De éénroeder heeft rond een centraal geplaatste roede vaak een laag-
kegelvormig tentdak op een cirkelvormige, rondhouten draagconstructie. 

Daardoor wordt meteen duidelijk waarom zo’n berg vaak een paraplu of 
parapluutje wordt genoemd. Omdat mij uit het werkgebied van het 

Cultuurplatform Vechtstreek geen éénroedige bergen bekend zijn, wordt daar in 
dit verhaal niet nader op ingegaan.  

 

5.3 Roeden 

De van oudsher houten roeden van een kapberg werden geplaatst in een 
gegraven gat. In de klei van de oeverwallen was een diepte van ongeveer 
anderhalve meter meestal voldoende. In veengrond groef men veelal dieper. 

Beneden in de grond werden de roeden voorzien van dwarshouten. De roeden 
voor een steltenberg of een schuurberg hoefden niet zo diep te worden 

ingegraven, omdat de opbouw van zo’n berg ook voor vrij veel stijfheid in de 
constructie zorgde. Het aanbrengen van de tasvloer legde een raamwerk om de 
roeden en de tasvloer werd bovendien geschoord met korbeels, die met de 

roeden werden verbonden.  
De roeden werden een klein beetje scheef geplaatst, zodat de top ongeveer de 

dikte van de roede naar het centrum van de berg helde. Als een berg vol hooi 
zat, ging hij geleidelijk “uitbuiken”. Stonden de roeden dan precies vertikaal, dan 
was er het risico dat deze in het midden enigszins gingen doorbuigen. Dat gaf 

problemen als de hooivoorraad in de berg afnam en men de kap wilde laten 
zakken. Bij oudere bergen liet de boer, voordat de hooibouw begon, ook vaak 

eerst de timmerman komen om de bergroeden weer precies in de gewenste 
stand te zetten. Men noemde dat “rechten”. 

Voor de roeden werd bij voorkeur gebruik gemaakt van ontschorst eikenhout. 

Een boer liet daarvoor op zijn erf of in een geriefhout- of pestbosje vaak speciaal 
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eikenbomen groeien. Er bestond een voorkeur voor eiken die aan de noorden- en 
oostenwind blootgesteld waren geweest, want die leverden het hardste 

eikenhout. Daarvan gemaakte bergroeden gingen omstreeks 60 jaar mee, tegen 
zo’n 40 jaar voor eiken die vooral gewend waren aan zuiden- en westenwind. 
Zijn hele leven lang besteedde de boer aandacht aan deze speciale eiken. Door 

er regelmatig de beginnende zijtakken af te halen, voorkwam hij knoestvorming 
in het eikenhout, waardoor er minder risico ging bestaan op breuk in de roede. 

Tevens stimuleerde hij daarmee de lengtegroei van de toekomstige bergroede. 
 

 
Afb. 17. Vit en vitijzer (beugel). 

 
Vanaf een hoogte van circa 1,5 meter boven maaiveld werden in de roede 

ietsje schuin naar beneden lopende gaten geboord, met een diameter van 28 
mm. Daarin konden de vitten of bergijzers gestoken worden, waar de bergkap op 

kwam te rusten of aan kwam te hangen (Afbeelding 17). Door die schuinte 
drukte de kap de vit strak in de roede. Tussen het midden van opeenvolgende 
gaten lag in ons gebied vroeger gewoonlijk een afstand van ruim 31 cm, de 

lengte van een in de Utrechtse Vechtstreek veelgebruikte lengtemaat, de 
Rijnlandse voet. Er kon echter ook gewerkt zijn met de Amsterdamse voet (ruim 

28 cm) of de Gelderse voet (ruim 27 cm). In de loop van de 19de eeuw werd het 
metrieke stelsel ingevoerd. Bij gebruik van dat standaardstelsel werden de gaten 
30 cm van elkaar geboord. Geruime tijd werd echter de nieuwe maat nog niet 

altijd en overal ook echt toegepast. Bij het zien van oude houten roeden met 
gaten kan het dus spannend zijn even de rolcentimeter te gebruiken.  

Ter hoogte van het grondwaterniveau, op de grens van water en lucht, werd 
een bergroede het eerst en ingrijpendst door houtrot aangetast. Een oude 
methode om dat enigszins tegen te gaan was het voorzichtig aanbranden van het 

onderste deel van de roede. Dat gebeurde op een vuurtje van gras. Er moest 
voorzichtig te werk worden gegaan, want het hout mocht niet gaan scheuren en 
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daardoor sterkte verliezen. Deze behandeling moest worden gestopt als het hout 
van de roede aan de buitenkant wit werd. 

Werd de rotting aan de voet van de roede riskant, dan werd een lange roede 
soms ingekort. De roede werd daarvoor gestreken, het aangetaste deel 
afgezaagd en de rest weer rechtop gezet. Dat kon hooguit één of twee keer 

gebeuren. Daarna was er nog slechts de mogelijkheid van schoren, door soliede 
eiken balken rond de voet van de roede in te graven en deze met smeedijzeren 

banden daaraan vast te maken. Die balken eindigden iets boven maaiveld; in 
later eeuwen bracht men daaromheen tevens een mantel van stampbeton aan, 
zodoende zien we bij oude houten roeden nogal eens een betonnen 

voetbekleding, tot enkele decimeters boven de grond. Was ook een zodanig 
bewerkte roede uitgediend, dan restte slechts volledige vervanging. 

Vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw vonden ijzeren en betonnen 
bergroeden veel toepassing, samen met de dakbedekking met golfplaten. De 

toestand van de eikenhouten roeden bepaalde veelal het moment waarop de 
vervanging door betonnen of ijzeren roeden plaatsvond. 

Ook ijzeren roeden kunnen aangetast raken, vooral door roest. Dan kon er 

laswerk op uitgevoerd worden. Om de constructie te verstevigen werden de 
roeden soms helemaal bovenin door een horizontaal raamwerk met elkaar 

verbonden. 

5.4 Hoogste punt van het dak 

Op de punt van de hooibergkap werd meestal een bescherming geplaatst, een 
muts of toefje (Afbeelding 18). Daardoor werd inwateren tegengegaan en kregen 

vogels minder kans de punt open te trekken. 
 

 
Afb. 18. Toefje van samengebonden riet op de top van een rieten tentdak (uit: Jurgens et al., 2008, blz. 56). 

 
De eenvoudigste vorm om dit te bereiken is een muts in de vorm van een 

simpele zinken toeter. Vaak werd die verfraaid met een daarop bevestigd niet-

beweegbaar ornament. Later werd dit verfraaid tot een gestileerde muts met een 
draaibare windvaan (Afbeelding 19). Sommige windvanen verwijzen naar de 
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fabrikant, zoals een vis naar de firma Visch en een uitgesneden hoofdletter H 
naar de firma Huisman. Omdat deze beide logo’s al in gebruik waren, moest de 

firma Haring zich behelpen met een pijl met jaartal. 
 

 
Afb. 19. Bovenop het tentdak van de hooiberg staat een windvaan in de vorm van een vis, Wilhelminastraat 7, 
Nieuwer Ter Aa (foto P.W.H. Bos, nov 2014). 

 

De oudst bekende mutsen waren van riet. Die konden bestaan uit een toefje 
van zeer stevig samengebonden riet of uit een trapsgewijs opgebouwde rieten 

muts.  

5.5 Hefwerk 

Bij kleine hooibergen kon het een stukje omhoog of omlaag brengen van de 
bergkap vaak nog wel met handkracht en/of kleinere hulpmiddelen worden 

uitgevoerd. De grote bergen in het veenweidegebied noopten tot zwaarder 
materieel. 

 
Afb. 20. Bergwinde (uit Le Francq van Berkhey, 
1811, t.o. blz. 224). 
De winde bestaat uit een vertikale spilschroef, 
vaak het mannetje genoemd, (ee) en een 
horizontale balk (ab), het juk, die in het midden 
(b) op zijn dikst is (ca. 20 cm) en naar de 
uiteinden dunner wordt. In het middenstuk is een 
moerschroef (d) ingewerkt. Daarin kan de 
spilschroef draaien. Onderaan die spilschroef zit 
een dik vier- of vijfkantig blokje met in iedere 
zijde een dwarsgat (f) waarin een ijzeren bout 
(m) gestoken kan worden om de spilschroef 
omhoog of naar beneden te draaien. Dat blokje 
eindigt onderaan met een dunne ijzeren spil (g), 
taas geheten, die bij gebruik rust op de 
taasstoel. 
Die taasstoel is een los element, dat met een 

ijzeren bout (k) in een gat in de bergroede wordt gehangen, De taasstoel bestaat uit drie onderdelen. Ten 
eerste een horizontale ijzeren plaat (h), waarin een holte zit om de taas van de bergwinde op z’n plaats te 
houden. Ten tweede een vertikale zware ijzeren plaat, het roede-ijzer (i), met daarin 5 of 6 gaten, op gelijke 
onderlinge afstanden als de gaten in de roede. Tenslotte wordt de ijzeren plaat ondersteund door een heel 
stevig vastgeklonken schoorijzer. 

 
Eeuwenlang werd de bergwinde intensief gebruikt (Afbeelding 20). Dat was 

een soort vijzel die er een beetje uitzag als een omgekeerde traditionele 

kurkentrekker. Men kon die laten rusten op een taasstoel, een plateautje dat aan 
de roede kon worden opgehangen. Door de spil van de vijzel met een ijzeren pen 

te draaien kon men de druk van de kap van de vit halen en deze na aanvullend 
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draaien van de bergwinde een gat hoger of lagere in de roede steken. Deze 
zware bergwinde moest staande in het losse hooi in de hooiberg worden bediend. 

Dat was inspannend en soms ook gevaarlijk werk. Er gebeurden meermalen 
ongelukken. Uit de berg vallen en een been breken was geen zeldzaamheid. 

Toen er een apparaat werd ontwikkeld dat naast de berg vanaf de vaste grond 

bediend kon worden, was dat dan ook duidelijk welkom. Dat was de heef 
(Afbeelding 21). De bekendheid met dat werktuig kwam vanuit de Hollanden 

onze kant op.  
 
 Afb. 21. Heef om de kap van een 

hooiberg omhoog of omlaag te brengen 
(uit Le Francq van Berkhey, 1811, t.o. 
blz. 228). 
a = platte balken/sleepbalken, waarop 
het werktuig rust; c = standaarden; d = 
zijlatten, die de standaarden schoren; e 
= twee kruiselings over elkaar geslagen 
latten, die de twee standaarden met 
elkaar verbinden; f = dwarsbalk, 
eveneens ter verbinding van de 
standaarden; g = sleuven, in de 
standaarden uitgezaagd, waardoor de 
pennen (h) van een valblok (l) steken; 
zo kan het valblok op en neer geschoven 
worden;  k en n = touwen aan het 
valblok, die over katrollen (I en m) 
lopen.  
In het valblok bevindt zich bij o een rond 
gat, waar de touwen aan vast zitten, die 
buiten de standaard met een vierkant 
houtblok (r) worden afgesloten. Daarin 
steken de spaken (s). De schoorbalk p, 
schorsboom genoemd, wordt onder het 
eind van een der lanen geplaatst. 

 
 

De heef rustte op een verplaatsbaar op de grond gelegen raamwerk. Het 
eigenlijke werktuig was een soort houten kaapstander met daarin een windas. 

Het draaien daarvan bewoog een los opgehangen balk omhoog of omlaag. Die 
bracht op zijn beurt een op die balk rustende, 
schuin omhoogstaande schoorbalk, de 

schorsboom, in beweging die onder tegen een van 
de lanen was geplaatst. Inbegrepen het versteken 

van de vit in de bergroede, vereiste het gebruik 
van de heef veelal twee tot vier personen. 

De bergwinde werd ook wel binnenwijn 

genoemd, omdat die in de berg bediend moest 
worden, en de heef buitenwijn. 

 
 

 
 
 

 
 
Afb. 22. De kap van de hooiberg hangt aan de kabels van het 
liersysteem; de roede staat buiten de kap; Portengen 84 (foto H. 
Croiset, juli 2009). 
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Afb. 23. Hooiberg bij de boerderij Runderlust in Loenen aan de Vecht, aan de weg Loenen-Vreeland, met 3 
betonnen roeden en 6 tentdakschilden; de roeden staan halverwege de lanen. 

 
In de jaren 1920 nam een snelle expansie in het gebruik van lieren het 

hefwerk aan de hooibergkap grotendeels over. Daardoor konden de roeden, die 
bij de oude houten hooibergen binnen de kap stonden, buiten tegen de kap 

worden geplaatst (Afbeeldingen 22 en 23). Doordat het windwerk van de lier 
zichzelf tijdens het heffen goed op de rem kon zetten, werd het gebruik van vit 
en beugel in feite overbodig. In feite hangt de kap dan aan de kabels. Tijdens het 

zwengelen liep de worm in het windmechanisme evenmin terug. Wel was er enig 
gevaar voor vanzelf teruglopen, waarbij het verrassingseffect tot gebroken 

ledematen kon leiden. De bovenop de roeden geplaatste schijven zijn vaak 
voorzien van een beschermingskapje tegen weer, wind en vliegend wild. 

 

5.6 Losse bergkap bracht risico’s met zich 

In de traditionele situatie lag de bergkap los op de in de roeden gestoken 
vitijzers. Het was dan zaak dat de afstand tussen de hooimassa en de bergkap zo 

beperkt mogelijk gehouden werd. In ieder geval moest die ruim minder zijn dan 
de lengte van de hangplanken. Men diende er altijd voor te waken dat een 
stormwind greep kon krijgen op de kap. 

Maar ook toen al een in kabels hangende kap met golfplaatdekking in gebruik 
was, kon het nog erg mis gaan. Daarvan getuigt het verhaal van Willem Boele, 

die als 14-jarige jongen meemaakte dat een krachtige windhoos in een baan 
precies over zijn ouderlijke boerderij, Portengen(-Noord) 69, raasde. Dat 
gebeurde op 6 december 1961 om half zeven in de ochtend. De stalen kabels 

van de hooiberg knapten. “Doordat er van alles afbrak, had de kap van de 
hooiberg geen vastigheid meer en vloog als een ongeleid projectiel over de 

boerderij, waarbij hij de uitstekende schoorsteen meenam, waardoor tevens de 
gevels van de boerderij ontzet raakten. Als je goed kijkt kan je het nog enigszins 
zien: de gevel staat wat naar voren, ondanks de uitgevoerde 

herstelwerkzaamheden. Enkele golfplaten vlogen horizontaal tegen de draden 
van het toen nog bovengrondse lokale electriciteitsnet, met draadbreuk en 

kortsluiting als gevolg. In de hele buurt viel de stroom uit. Andere golfplaten 
werden door de windhoos meegevoerd tot helemaal in Oud Aa.” Mijn zegsman 
sliep op de zolder. “Ik voelde stenen op mijn bed vallen. Die waren afkomstig uit 
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de gevel, die door de instortende schoorsteen zwaar beschadigd raakte. Er vielen 
ook verscheidene stenen op het zolderluik dat het trapgat afsloot. Daardoor kon 

mijn moeder nauwelijks bij mijn jongere broer en mij komen. Wonder boven 
wonder waren we niet verwond. Het maakte allemaal zo’n diepe indruk, dat ik 
het nog weet als de dag van gisteren.” 
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6.0 Gebruik van de hooiberg 

6.1 Het vullen van de hooiberg 

In een gewone kapberg werd gewoonlijk onderin, op de grond, een laag 
takkenbossen gelegd, waarop het hooi werd opgetast. Die was bedoeld om het 

optrekken van bodemvocht tegen te gaan. In een één- of tweeroedige berg was 
vaak op ongeveer een halve meter hoogte een tasvloer of draaggestel 

aangebracht, waar het hooi op kwam te liggen. 
Tot omstreeks het midden van de 20ste eeuw moest al het hooi met de hand 

geladen en gelost worden. Het hooi werd dan door een man, die men de afsteker 

noemde, met behulp van een speciale hooivork met langere tanden (een 
zogenaamde “schootvork”, vanaf de hooiwagen in de hooiberg omhoog gebracht 

(“geschoten”). In de berg nam een zogeheten aannemer het hooi over en legde 
het op een goede plek Als de hooiberg voller (hoger) werd moest soms via een of 

meer tussen etages worden gewerkt. Er was dan meer menskracht nodig, met 
een man op de hooiwagen, een op elke tussenetage in de hooiberg, en een 
bovenin de berg. Als al het hooi in de berg lag, werden de zijkanten afgeharkt of 

werd met de hand het loszittende hooi weggeplukt. 
Was er meer hooi geoogst dan in de hooiberg kon worden opgeslagen, dan 

werd dat in een hoop op het erf van de boerderij geplaatst. Zo’n hoop noemde 
men een hooimijt of hooischelf. Deze kon een rond, vierkant of rechthoekig 
grondvlak hebben. Ook een hooimijt rustte veelal op een laag takkenbossen, 

tegen het optrekken van bodemvocht. Aan de bovenkant werd de mijt afgedekt 
met stro dat zodanig laagsgewijze werd gelegd dat het hemelwater naar de 

buitenzijde werd afgevoerd en niet in het hooi kon zakken. Over het strodek 
werden touwen of draden gelegd, die beneden met stenen bezwaard werden om 
het afwaaien van de afdekking tegen te gaan. 

 

6.2 Hooigrijper 

De techniek deed zijn intrede met de hooigrijper. Daarmee kon een 
hoeveelheid hooi naar boven gehesen worden. De grijper bestond uit twee ten 

opzichte van elkaar scharnierende helften, die bij het hijsen met de onderkanten 
naar elkaar toe bewogen en daarbij een hoeveelheid hooi vasthielden. Elke helft 

was voorzien van enkele vrij lange, gebogen tanden. Was de hooigrijper 
geopend, dan stonden de puntige einden van de tanden vrijwel recht naar 

beneden en in die stand werden ze bij het omlaagvallen in het hooi gedrukt. 
Deze grijper was via een kabel verbonden met een takel die boven in de berg 
hing. Bij het aanspannen van die kabel kwamen eerst de twee helften van de 

grijper naar elkaar toe.  
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Afb. 24. Berg met zinken schilddak, gesitueerd achter de stal, Oud Aa 35A. De grote dakschilden zijn hier 
rechthoekig. In het driehoekige frontschild zitten twee hooideuren; daarboven steekt een rail voor de 
hooigrijper uit. (Foto H. Croiset, juli 2009.) 

 

De kabel bewoog over schijven, die bevestigd waren aan de grijper, de takel 
en een van de lanen van de bergkap. Daardoor was het mogelijk de grijper 

omhoog en weer omlaag te brengen. Dat gebeurde met een mak paard dat 
beurtelings voor- en achteruit moest lopen, daartoe geleid door de ernaast 
lopende boerin. In de berg tikte de grijper tegen een aanslag, waarna 

automatisch het hooi uit de grijper viel. De aannemer, die bovenin de berg het 
optassen van het hooi moest regelen, kon eventueel ook gebruik maken van een 

touw om de grijper naar een bepaalde plek te loodsen. Inbegrepen de boerin 
waren voor het werken met de hooigrijper minimaal drie mensen nodig. 

Voor het ophangen van de takel voor de grijper werd soms op de kap van de 

berg een dakkapel gemaakt, de koekoek. Dat gebeurde al bij bergen met een 
kap van hout en riet, maar kwam veelvuldiger voor bij bergen met een 

dakbedekking van golfplaten of zinken platen. Bij bergen met een zadel- of 
schilddak bevond zich boven in de nok ook een rail (Afbeelding 24), waarlangs 
een loopkat kon gaan; dat is een wagentje waarin rollen waren gemonteerd waar 

de kabel overheen liep.  

6.3 Hooitransporteur 

In de periode van de jaren vijftig, en begin jaren zestig van de 20ste eeuw 

konden de meeste boeren het zich veroorloven een hooilader en een 
hooitransporteur te kopen. Met de hooilader achter de tractor werd over de 
“wiers” heen gereden (een wiers is een lange rij bijeengeharkt hooi), waarbij het 

hooi omhoog werd gebracht om gestort te worden op de wagen die daar weer 
achteraan reed. Eenmaal op het erf aangekomen, werd de hooitransporteur 

gebruikt. Dat was een jacobsladder. Met een hooitransporteur kon men altijd met 
slechts twee mensen een vracht hooi in de hooiberg krijgen.  
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6.4 Hooikanon 

In de loop der tijd werd de hooiverwerkingstechniek verfijnd en kwam er ook 

meer verscheidenheid in. Dat leidde tot de ontwikkeling van het hooikanon 
(Afbeeldingen 25 en 26). Die blies door een lange, brede buis het losse hooi 

omhoog door middel van een machine met een groot schoepenwiel. 
De traditionele hangplanken kregen door het hooikanon een extra functie. Ze 

moesten toen voorkomen dat het in de berg uitgebraakte hooi meteen weer de 

berg uitgeblazen werd. Voor een complicatie zorgde ook het feit dat men ertoe 
overgegaan was een zeskantige hooibergkap te laten dragen door slechts drie 

roeden. Om de hooivoorraad in een mooie zeskantvorm te brengen, moest het 
op de hoeken netjes worden afgestoken. Doordat de roeden niet op de hoeken  
stonden, maar langs drie zijden, was dat niet zo’n eenvoudig karwei. 

 

   
Afb. 25. Hooikanon met mondstuk en pijp voor Afb. 26. De buis van het hooikanon hangt nog in de kap  
het vullen van de hooiberg    van de hooiberg (uit: Jurgens, 2007, blz. 71). 
(uit: Jurgens et al., 2008, blz. 53). 

6.5 Hooiblazer 

Soms noemt men een hooikanon abusievelijk een hooiblazer. Ook in de 

literatuur kan men die verwarring aantreffen. Een hooiblazer is echter een 
hooibeluchtingssysteem, bedoeld om hooibroei in de hooiberg te voorkomen 
(Afbeelding 27). Dat werd in grote bergen aangelegd tijdens het vullen van de 

berg. In het midden werd dan een melkbus of ijzeren buis mee omhoog 
getrokken, zodat in het hooi een vertikale ventilatiekoker ontstond. Op 

verschillende hoogten werden kokers van horregaas horizontaal tussen het hooi 
gelegd, die uitmondden in de centrale koker. Van onderaf werd af en toe met 
een ventilator droge lucht in het systeem geblazen, terwijl dan bovenin de berg 

lucht, die in de loop van tijd door broei was opgewarmd, werd afgevoerd. 
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6.6 Hooibroei 

Hooibroei was een jaarlijks terugkerend punt van zorg. Broei is zelfverwarming 

bij vochtig gestapeld hooi. Veel hooi in één keer in de berg optasten vergrootte 
het broeirisico. Jong gras gaf eerder broei dan oud gras, waar al aren aan zaten. 
Hooi van zwaar bemest hooiland was ook gevoeliger voor broei. Zout strooien 

tussen het hooi kon het broeiproces een beetje tegengaan.  
Broei begon met de werking van aerobe (= zuurstofbehoevende) bacterieën, 

waardoor de verwarming kon oplopen tot omstreeks 80 graden Celcius. Bij die 
temperatuur stopte de bacteriewerking en begonnen binnen in de hooimassa 
verkolingsprocessen op te treden. Die konden worden tegengegaan door het hooi 

los te halen voordat de temperatuur boven de 70 graden kwam. Ze 
veroorzaakten een donkere verkleuring.  

 
Afb. 27. Hooiblazer (beluchtingssysteem) 
(uit: Jurgens, 2007, blz. 45). 

 
Werd de temperatuur hoger, 

dan ontstond een kritieke 
situatie. Want er werden dan in 

het hooi stoffen gevormd die 
aan de lucht tot zelfontbranding 
konden overgaan. Men moest 

dus ingegrepen hebben voordat 
het loshalen van het hooi, met 

zijn onvermijdelijke blootstelling 
aan de lucht, juist de aanleiding 
werd tot het ontstaan van de 

gevreesde brand. 
Voor het controleren van de 

temperatuur kon sinds de 17de 
eeuw gebruik worden gemaakt 

van een hooiroe, ook wel 
hooitrekker genoemd. Dat is 
een lange, dunne ijzeren staaf 

met aan het eind een kleine 
weerhaak. Die werd een flink 

eind in het hooi gestoken. Na 
enige minuten trok men de 
hooiroe terug. Aan het 

weerhaakje zat dan een plukje 
hooi, waarvan de kleur kon 

worden vastgesteld. Een zoetige 
geur was ook een slecht teken. 
Met de hand kon bovendien de 

temperatuur van het uiteinde van de roe worden gecontroleerd. In latere 
uitvoeringen van de hooiroe zat in het eind van de staaf een thermometer 

ingebouwd. 
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