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Verdwenen spiekers en hooibergen 

Hens Dekker 

Spiekers en hooibergen hebben vele eeuwen als bergplaats van graan, hooi, 
stro en andere landbouwgewassen gediend. Bij de meeste boerderijen in onze 
regio stonden één of meer hooibergen, maar deze zijn in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog geleidelijk voor een groot deel afgebrand, vervallen en gesloopt. 
Met de spiekers was dit al veel eerder het geval. Mij is slechts één afbeelding van 
een spieker in Rhenen en omgeving bekend, terwijl er met zekerheid meerdere 
hebben gestaan. Hoewel, net als boerderijen, hooibergen vaak beeldbepalend in 
het agrarische landschap zijn, heeft in Rhenen geen enkele de beschermde status 
van monument bereikt. De traditionele berg met eikenhouten roeden en een op het 
oog eenvoudige, maar in werkelijkheid vernuftige rieten kapconstructie, komt in 
onze gemeente niet meer voor. Helaas is daarmee ook een stuk agrarische cultuur 
verdwenen. Wat rest zijn enige later ontwikkelde en minder in het oog springende 
schuurbergen en omgevormde of zelfs nieuw opgetrokken “landschapsmeubels”, 
die slechts van uit de verte aan de voorheen markante hooibergen doen denken.

Prattenburg was oorspronkelijk een al in 1385 vermelde boerderij. Op een prent uit 1726 staat een 

hooiberg erbij afgebeeld. Daarbij in de buurt woonden in de vorige eeuw de keuterboertjes de gebroe-

ders Bosch, waarvan Johannes (links op deze foto van Jac. Gazenbeek) bekendheid genoot als “Hannes 

Hu”. Achter het woonhuis zien we twee hooibergjes. Alles is in de jaren zestig gesloopt, het lot van veel 

hooibergen in de gemeente Rhenen.
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Spiekers

De oorspronkelijke spieker bestond uit ingegraven palen waarop een verhoogde 
tasvloer was aangebracht. Hierop kon de graanvoorraad vrij van optrekkend vocht 
worden opgeslagen. De palen werden vaak voorzien van kragen, om te voorko-
men dat muizen en ratten bij het voedsel konden komen. Een dak van stro of riet 
beschermde de voorraad tegen neerslag. Op het erf bij veel boerderijen van vóór 
onze jaartelling, stonden één of meer spiekers. Het zoeken naar overblijfselen 
is zoiets als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Toen in 1998 een begin 
gemaakt werd met het plan De Horst in Achterberg, werden daar de zes paalsporen 
van een spieker uit de IJzertijd (circa 750 v.C.- 0) gevonden. Bij een opgraving 
op Remmerden in 2005, in verband met uitbreiding van het industrieterrein, zijn 
ook wat sporen van een prehistorische spieker aangetroffen. En in 2006 zijn bij 
de nieuwbouwwijk Het Bosje in Elst paalsporen van kleine spiekers in de buurt 
van de omtrekken van een boerderij bloot gelegd. Daarvan zijn een plattegrond en 
foto’s gemaakt, voordat een weg over het gebied werd aangelegd. Veel is er niet op 
zo’n afbeelding te zien. Slechts wat vlekken die de plaats aangeven waar de palen 
van ook in dit geval uit de IJzertijd daterende spiekers hebben gestaan. In onder 
andere het Archeon in Alphen aan de Rijn, heeft men naar aanleiding van bodem-
sporen spiekers, zoals die er voor onze jaartelling hebben gestaan, gereconstrueerd. 

Een spieker die zo uit de IJzertijd afkomstig lijkt te zijn. De foto is echter in 2006 door Jakko van Ingen 

in het Dogon gebied in Mali gemaakt. We zien een op rotsblokken gebouwde spieker, met wanden die 

met leem zijn afgewerkt.
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De prehistorische spiekers waren gemaakt van hout en stro of riet. Later begon 
men ook keien en leem en vanaf de 13e eeuw ook baksteen toe te passen. De 
oorspronkelijk primitieve opslagplaatsen dijden uit tot bouwwerken om niet alleen 
het kostbare graan in te bewaren, maar die ook als toevluchtsoord werden gebruikt 
en uiteindelijk zelfs als woonruimte dienst deden. Spieker of spijker is vooral in 
Oost-Nederland in enige boerderij- en straatnamen en ook in onze regio in fami-
lienamen terug te vinden. Het woord spieker (in het Duits “Speicher”), vindt zijn 
oorsprong in het Latijn; het is afkomstig van “spica” wat “korenaar” betekent. 
Waarschijnlijk zijn monniken de naamgever van de opslagplaats voor het door 
tiendplichtige boeren opgebrachte graan. Spieker is een nu algemeen gebruikt 
woord, maar we vinden ook andere schrijfwijzen zoals spiker, spijker en spycker. 
Tot in de 14e eeuw lieten eigenaren van grond de pacht vrijwel uitsluitend “in 
natura” afdragen. Ook belastingen zoals “ tienden”, dat is een tiende deel van 
bijvoorbeeld de graanoogst, werden geïnd zonder dat er geld aan te pas kwam.  
Op de duur moest dat wel als omslachtig worden beschouwd, vooral als de inge-
leverde goederen te veel op één plaats werden geconcentreerd. De vaak buiten de 

De enige mij bekende afbeelding van een spieker in Rhenen. Op een detail van een litho die  

G.C. Haakman in 1847 in zijn boek “Rhenen en Omstreken” liet opnemen, kijken we vanuit het oosten  

op de stad. In het gebouwtje kon graan, beschermd tegen vocht, ongedierte en dieven, bewaard worden.
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stadspoorten, midden in het landschap, dicht bij het bouwland gelegen spiekers, 
waren eerst nog bescheiden van afmetingen, maar ze dienden steeds groter te 
worden en tevens tegen het dievengilde bescherming te bieden. Daarom werden 
ze versterkt en sommige zelfs met een gracht omringd. Bij onraad kon men zich 
op zo’n spieker terugtrekken. Het was toen nog een kleine stap naar comfortabele, 
permanente bewoning, waar men zich bovendien veilig achtte. 

Op de grens van Utrecht en Gelderland stond op een perceel, gelegen in de 
hoek tussen de wegen de Nude en de Zijdvang, een boerderij met de naam 
Spijkerskamp. Bij de oorlogshandelingen in 1940 is deze verwoest en nu is er 
geen spoor meer van te bekennen. Dit zou de oudste hofstede in de Nude, de 
streek tussen Grebbe en Wageningen, zijn geweest. Helaas is er geen afbeel-
ding van bekend. Daar heeft blijkbaar al in het jaar 1201 een spieker gestaan 
die verscheidene keren als vergaderruimte en misschien ook als woning heeft 
dienst gedaan. De benedenverdieping of aanbouw verschafte daarvoor kennelijk 
voldoende ruimte, terwijl het graan op de zolder werd opgeslagen. 
Spiekers zijn wel vaker voor vergaderingen gebruikt. Bekend is dat in Rolde 
de typisch Drentse rechtszittingen in een spieker hebben plaats gevonden. Op 
22 januari van het jaar 1201 kwamen afgevaardigden van het bisdom Utrecht 
en het hertogdom Gelre in de Spijkerskamp bij elkaar om op deze min of meer 
neutrale plaats te proberen een geschil uit de wereld te helpen. Ook in de eeuwen 
daarna werd verscheidene malen in de Spijkerskamp onderhandeld over zaken 
die men toentertijd nogal eens met het zwaard trachtte te beslechten, de laatste 
keer in het jaar 1511. Het is weinig bekend dat meer dan acht eeuwen na de eerste 
Spijkerskampmeeting, de bevelhebber van het Canadese Legerkorps C. Foulkes en 
de Duitse generaal J. Blaskowitz ook daar in de buurt bij elkaar kwamen om de 
capitulatie van het Duitse leger in Nederland te bekrachtigen. Nadat hierover op 5 
mei 1945 was onderhandeld in hotel De Wereld, vond de volgende dag onderteke-
ning plaats in een verlaten, kapotgeschoten boerderij ergens in de Nude.. 
Bij één van de vroegere conflicten was een andere spieker betrokken. In 1550 legt 
de ongeveer 73 jaar oude Gheertruyt Anthonis Vreysendochter, Henrickx weduwe 
van Dordrecht, daarover een verklaring af: als dat sij in haer ionghen dagen 
ghewoent heeft opdie Spiker boven die sluijse van der Grebbe met Jan van Ballioen, 
daer optie tijt Capitayen op was Jan Vermuyde van des biscops wegen, die welcke 
daer off gevlucht was en daer inductie vanden zelighe bischop Davids optie tijt resi-
derende opt Huijs ter Horst weer op die voorsz Spijker gecomen is metten Capitayn 
voorsz ende meer andere knechten en onlanx daer na sijn die Geldersche gecomen 
en hebben die voorsz Spijker inghenomen en gebrant met thuijs van Levendaell 
en anderen daer omtrent. Onduidelijk is waar precies deze spieker heeft gestaan. 
Misschien in de buurt van Heimerstein (boven die sluijse) De naam Heimerstein 
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duidt mogelijk op een stenen bouwsel bij het riviertje de (kromme) Eem. Dit langs 
de Grebbe stromende riviertje is verzand toen parallel eraan de Grift werd gegraven. 
Op oude prenten zie je namen als Eimerstein en Eemerstein waarbij de Eem eerder 
als naamgever in aanmerking lijkt te komen dan, wat door sommigen wordt veron-
dersteld, de legendarische koning Haymo. Een derde theorie is dat Heimerstein naar 
de voor zover bekend eerste bewoners genoemd zou zijn, de adellijke uit Gelderland 
afkomstige familie Van Hemert(en). De bijeenkomsten die op de niet ver daar 
vandaan gelegen Spijkerskamp zijn gehouden, werden als “dachvaert” aangeduid, 
een woord dat verwantschap heeft met het nu nog gebruikte “dagvaarden”.
Otto van Gelder, een achterkleinzoon van Hertog Karel, woonde van circa 1638 
tot 1651 in Rhenen. Zijn plaatsgenoten maakten zich daar waarschijnlijk niet druk 
om, ondanks het feit dat Otto’s voorvaderen in de eeuwen daarvoor Rhenen diverse 
keren veel leed hadden berokkend. Hij was getrouwd met een Rhenense, de uit 
een welgestelde familie stammende Florentina Valckenaer. Ze hadden in de regio 
vele bezittingen, onder andere het leengoed Prattenburg en ook was een Valckenaer 
tot 1494 eigenaar van de eveneens aan de Cuneraweg gelegen hofstede Stuyvenes. 
Otto was in bezit gekomen van de zogenaamde Geldersche Spyker, gelegen buiten 
de Velperpoort in Arnhem, in 1617 door zijn broer Adolph gebouwd. Deze spie-
ker kon met latere uitbreidingen eerder als een verdedigbaar woonhuis dan als een 
opslagplaats van graan worden beschouwd. Het gebouw is in 1879 gesloopt maar 
de naam leeft voort in de minder gunstige klank hebbende Spijkerstraat en het 

De Spijkerskamp lag op de grens van Gelre en het Sticht. De op dit kaartje aangegeven plaats staande 

hoeve is in de oorlog verwoest en niet meer opgebouwd.
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Spijkerkwartier. Net als in Arnhem hebben 
we ook in Rhenen de naam van een weg, 
en een daarvan afgeleide veldnaam, aan 
een spieker te danken. 
Jonkheer W.A. Beelaerts van Blokland, 
rentenier en bewoner van Remmerstein, 
verkocht in 1824 eikenhakhout en sparren-
snoeisel afkomstig van de Spijkerlaan. We 
kunnen slechts gissen waar precies deze 
laan gelegen heeft. Wel duidt de naam 

op de aanwezigheid van een spieker en inderdaad wordt in 1917 bij de verkoop van 
Remmerstein ook een spieker vermeld als “een gebouw met een extra goede kelder”. 
Hieruit mag worden afgeleid dat het ook in dit geval om een meer dan eenvoudige 
graanberging gaat, maar de spieker is verdwenen en niet bekend is waar precies deze 
heeft gestaan. De bewijzen, dat er in Rhenen meerdere spiekers zijn geweest, zijn 
slechts fragmentarisch in de archieven te vinden. In 1686 procedeert Aelbert Steck, 
eigenaar van het goed Stuyvenes met spijcker en duijvenhuijs, tegen zijn pachter 
Willem Adriaansz. Doornebal over de hoogte van de huur. Over Stuyvenes later in dit 
artikel meer. De enige mij bekende afbeelding van wat zeer waarschijnlijk een spie-
ker was, treffen we aan op een tekening van Haakman uit 1847. We zien daarop een 
buiten de Bergpoort staand torentje met trap. Om op die plaats een uitkijktoren neer 
te zetten heeft weinig zin; waarschijnlijker is dat het gebouwtje met de opslag van 
de in de omgeving geteeld graan te maken had. Dit kon op de bovenste verdieping 
bewaard worden zonder dat vocht of ongedierte er vat op hadden. Zeker als de trap 
werd weggehaald, zal het ook voor dieven niet gemakkelijk zijn geweest om er binnen 
te komen. Vooral in Duitsland hebben meerdere van deze “Treppenspeicher” gestaan 
en een enkele is nog niet afgebroken. Dat geldt helaas niet voor de door Haakman 
afgebeelde spieker. Gelukkig zijn er in de oostelijke provincies van ons land, wel 
een aantal spiekers voor het nageslacht behouden. Niet alleen in Europese landen als 
Portugal maar ook in de tropen zijn spiekers nog in allerlei vormen te bewonderen.

Hooibergen

Hooiberg is een algemeen gebruikte naam voor een opslagplaats van niet alleen hooi, 
maar ook van andere landbouwproducten zoals haver, ongedorst koren en stro. De 
namen van de in onze omgeving voorkomende twee hooibergtypen, de kapberg en 
de schuurberg, zijn daarom eigenlijk beter gekozen. De tasvloer van de laatste werd 
twee tot drie meter verhoogd en naar de zijkanten toe uitgebreid waardoor ruimte 
voor berging van wagens, gereedschap en vee ontstond. Daarnaast dienden zoge-
naamde hooi- en stromijten vele eeuwen als tijdelijke opslagplaats. Een zorgvuldig 
opgetaste grote hoop hooi of koren werd aan de bovenkant enigszins afgeschermd 

De Treppen-speicher 

Westergellersen bij 

Lüneburg in Duits-

land. Het gebouwtje 

doet denken aan de 

spieker op de litho van 

Haakman (zie afb. 3), 

hoewel afmetingen en 

gebruikte materialen 

verschilden.
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tegen weersinvloeden door stro of riet. Deze meest simpele vorm van voorraadvor-
ming en bewaring, heeft tot kort na de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan. 
Het betere alternatief, een langs ten minste één eikenhouten paal in hoogte verstel-
bare kap, werd al in een rekening van de jaren 1345 en 1346 van de grafelijkheid 
Holland vermeld. Het was mogelijk een Nederlandse vinding, in de eenvoudig-
ste vorm een soort paraplu van een ingegraven stevige paal, de roede genaamd, 
waarlangs de kap afhankelijk van de hoeveelheid hooi op een hoogte even daar-
boven vastgezet kon worden. Overigens is dit type in Rhenen niet aangetroffen. 
Laatmiddeleeuwse stadsplattegronden en landmeterskaarten laten schematisch 
meestal bergen met vier roeden zien, in onze gemeente het meest gangbare type. 
Maar enige andere van de vele bouwvormen kwamen hier ook voor, bijvoorbeeld 
markante vijf- en zesroedige bergen, waar schilders nogal eens door geïnspi-
reerd zijn om er een afbeelding van te maken.. De kapvorm en ophanging van 
de Rhenense hooiberg komt overeen met die in de rest van midden- en West-
Nederland. Die in het oosten van ons land zijn anders geconstrueerd. 

De klassieke hooiberg had één tot zes eikenhouten roeden die ongeveer twee meter 
waren ingegraven. Ter bescherming tegen optrekkend vocht werd een laag van takken-
bossen op de grond gelegd, waar het hooi of graan werd opgetast. Egels, bunzings, 
wezels en knaagdieren vonden tussen het hout hun schuilplaats. Katten kregen in het 

Drie vierroeden hooibergen met rieten kap zoals deze bij de boerderij De Palmheg van de familie 

Elenbaas aan de Cuneraweg hebben gestaan. Deze zijn in de Tweede Wereldoorlog verwoest. (Collectie 

J. Elenbaas)
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hooi hun jongen en vogels, zoals het winterkoninkje, maakten hun nesten onder de 
rieten kap. Ook de mens maakte op alternatieve manieren gebruik van de hooiberg. 
Kinderen deden in en rond de hooibergen verstoppertje. Verliefde paartjes konden 
zich na wat klimwerk buiten ieders gezichtsveld afzonderen. Landlopers schuilden in 
de hooiberg tegen regen en sneeuw en brachten er de nacht in door. In roerige tijden 
werden voedsel, wapens en onderduikers in het hooi verborgen 

Tot circa 1877 stonden er nog nauwelijks huizen buiten de stadsmuren van Rhenen. 
Ook de boerderijen stonden in de stad, met in de buurt de hooibergen. Het hooi werd 
van de weilanden in de uiterwaarden met paard en wagen opgehaald en via een der 
poorten de stad binnengebracht. Een bijzonder stukje geschiedenis bevestigt deze 
gang van zaken. Ene Jacob Tuck, een in Gelre geboren welgestelde landbouwer, 
pleegde in 1527 verraad met gebruik van een boeren wagen. Hij stond goed bekend 
in Rhenen en kreeg zonder problemen toestemming om in een tijd van dreiging 
vanuit het oosten, stro voor het vee naar zijn stadsboerderij te brengen. Utrecht (Het 
Sticht) en Gelre waren weer eens met elkaar in conflict. Jacob reed een met opzet 
te hoog opgetaste wagen de stad binnen. Geheel volgens plan bleef de wagen in de 
Bergpoort steken waardoor de poort niet gesloten kon worden, wat in hinderlaag 
liggende Gelderse soldaten, van de eerder genoemde hertog Karel, de gelegenheid 
gaf om langs de wagen de stad binnen te dringen. Daarbij werden twee burgers 
gedood en de stad moest zich overgeven. Jac. van Veenendaal heeft over het voor-
val met deze Gelders gezinde “stroman” een door Kluitman uitgegeven spannend 
jongensboek geschreven, “ De sleutel van het Sticht”. Rhenen kan inderdaad als 

Een bergvijzel of bergwaag, zoals hierbij 

afgebeeld, werd gebruikt om de kap hoek 

voor hoek omhoog of omlaag te draaien. De 

roeden waren voorzien van gaten, meestal 

een voet uit elkaar. De zogenaamde stoel 

werd met de pin in een gat van de roede 

gestoken. Hierop werd het houten rondsel 

met horizontale waag onder een hoek van 

de kap geplaatst. Deze kon dan naar belie-

ven omhoog of omlaag gevijzeld worden en 

met een losse pin in een gat van de roede 

worden vastgezet. Zo kreeg elke hoek zijn 

beurt. Het vereiste wel dat de constructie 

van de kap zo veel mogelijk flexibel was 

uitgevoerd om wringen van hoekbalken met 

de roeden te voorkomen.
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zodanig beschouwd worden omdat de stad eeuwen lang vanuit het zuidoosten al of 
niet toegang verschafte tot de provincie Utrecht. Troye had z’n paard, Breda z’n turf-
schip en Rhenen dus z’n strowagen. Lochem werd ook bijna tuk genomen met een 
hooiwagen. Gelukkig werden daar in 1590 de in het hooi verborgen Spaanse solda-
ten ontdekt voordat de wagen de stadspoort kon passeren. 
Op een afbeelding uit circa 1600 is een cluster van elf hooibergen in het noordelijk 
deel van Rhenen te zien. De stadsboerderijen laten zich moeilijk van de gewone 
woonhuizen onderscheiden. Hoewel de inwoners wel wat gewend waren, blijkt 
toch dat de met het houden van vee gepaard gaande stank soms de grens van wat 
acceptabel was kon overschrijden. We lezen in de Amerongsche Courant van 12 
augustus 1884 dat agent Pluut in Rhenen proces-verbaal tegen ene M.S. opmaakt 
wegens het overdag op straat uitmesten van een stal, “welks tamelijk vloeibare 
inhoud de reukorganen der voorbijgangers en buren op eenen minder aangename 
wijze aandoet”. Toen de stadsmuren geen dienst meer deden en werden afgebroken 
betekende dat ook het einde van de boerderijen en daarmee ook van hooibergen in 
de stad. Boeren vestigden zich vanaf circa 1850 meer en meer in de nabijheid van 
hun gebruiksgrond, de weilanden en de akkers. De laatste stadsboerderijen zijn 
kort na de Tweede Wereldoorlog uit het oude centrum verdwenen.

De stadsboerderijen stonden voornamelijk in het noorden van Rhenen zoals op deze afbeelding uit 

circa 1600 is te zien. Niet ver van de walmolen zijn elf hooibergen ingetekend. Tekening nummer 93 

in het Jubileumboek, geeft ons een beeld van hoe zo’n hooiberg er omstreeks 1625 uitzag. Op het oog 

weinig verschil met driehonderd jaar later gebouwde hooibergen.
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Vermoedelijk was voor de vestiging van boerderijen het noordelijk deel van de 
stad gekozen, met het oog op de ’s zomers heersende zuidelijke of westelijke wind; 
in verband met brandgevaar had men liever niet dat hooibergen verspreid in de 
stad werden opgericht. In het oosten van Nederland zijn hooibergen nogal eens uit 
de steden verbannen. Ze werden dan gezamenlijk op een perceel in het buitenge-
bied geplaatst. 
De walmolen van Rhenen was vlakbij de boerderijen gebouwd, wat het gemak 
diende voor zover het opgeslagen te malen graan betrof. De weilanden in 
Achterberg en de uiterwaarden bij Elst leverden in die tijd ongetwijfeld voldoende 
hooi op om dat ook daar in hooibergen bij de boerderijen op te slaan. Daarvan 
zijn geen oude afbeeldingen bekend. Wel uit de tijd dat de fotografie in opkomst 
was, zo rond het begin van de vorige eeuw. Vanaf ongeveer 1625 vond in Elst 
en Rhenen een verschuiving plaats van de verbouw van graan naar de teelt van 
tabak. Tegen de zuidelijke helling van de Utrechtse Heuvelrug verschenen overal 
de tabaksschuren en dat ging als het ware ten koste van het aantal hooibergen. 
Daarom zijn foto’s met hooibergen in Elst en Rhenen relatief schaars, terwijl er 
van Achterberg tientallen bekend zijn. Daar vond in 1915 een ongeluk plaats dat 
aan de voerman A. van de Scheur het leven koste. Hij viel van de hooiwagen en 
kwam daardoor te overlijden. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden in Rhenen meest kapbergen met dichtgezette 
wanden en schuurbergen gebouwd. De twee of drie houten roeden werden vervangen 

De boerderij van Teunis van de Scheur aan de Houweg in Elst was door tabaksland omgeven. Erachter 

zien we eerst een tweeroedige schuurberg bedekt met golfplaten en dan twee klassieke vierroedige 

hooibergen met rieten kap. (Collectie G. v.d. Scheur).
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door meer duurzame stalen of betonnen exemplaren en de kap werd meestal voorzien 
van een schild- of zadeldak met verzinkte golfplaten. Ook werden wel uitgerolde en 
in teer gezette jerrycans als dak gebruikt. Aan de voet van elke roede werd een lier 
aangebracht, met een kabel over een katrol op de top van de roede waarmee men 
de kap kon laten stijgen of dalen. Het in Rhenen meest voorkomende type had drie 
roeden, terwijl het schuurkapgedeelte dan een zeskant als plattegrond had.

De klassieke hooiberg met de tasvloer vanaf de grond is geheel uit Rhenen 
verdwenen. Enige bergen zijn in vlammen opgegaan door het spelen van de jeugd 
met lucifers en door blikseminslag of hooibroei. Als hooi niet kurkdroog wordt 
binnengehaald, kan de temperatuur binnen in de berg tot boven het ontvlampunt 
oplopen. In augustus 1947 waarschuwde de burgemeester van Rhenen via een 
bericht in De Grebbepost tegen hooibroei met de opmerking dat, gebaseerd op 
artikel 158 van het wetboek van strafrecht, straf hem bedreigt, wiens schuld aan 
brand is aan te wijzen. 

Achter de door het Utrechts Landschap verworven boerderij van Van Hattem aan de Boslandweg hebben 

twee hooibergen gestaan waarvan we de restanten zien die waarschijnlijk verwijderd zullen worden. Zo is 

het veel hooibergen vergaan.



OUD RHENEN - zevenentwintigste jaargang - mei 2008 - no. 2 - blz. 16

De behoefte aan een rokertje kan ook de aanleiding zijn tot het verdwijnen van 
een hooiberg. Volgens de Amerongsche Courant van 1 november 1899 brandde 
een hooiberg van de heer Lammers in Rhenen tot de grond toe af, omdat een 
jongen in de nabijheid een sigaret opstak. Andere bergen zijn gesloopt omdat 
zich voor hooiopslag alternatieven aandienden. Hooi werd tot balen geperst die 
in moderne veldschuren werden opgeslagen. Op veel boerenerven verschenen 
silo’s waarin gras doordrenkt met melasse werd ingekuild. Daarna kwamen de 
brood(vormige)kuilen waarin het vers gemaaide gras onder landbouwplastic, met 
daarop autobanden om meer stabiliteit te verkrijgen, werd opgeslagen. 
De laatste jaren zien we in het landschap steeds meer de machinaal in folie gewik-
kelde balen verschijnen. De redenen achter deze trends zijn dat het veldwerk wordt 
beperkt, de afhankelijkheid van droog weer wordt verminderd en bovendien, dat 
de melkopbrengst, van het luchtdicht verpakte gras ten opzichte van het droge 
hooi, groter is. Een bijkomend voordeel is dat het gras nu drie of vier keer per jaar 
kan worden gemaaid in plaats van vroeger twee keer. Men hoeft namelijk niet tot 
de warme zomermaanden te wachten om het hooi voldoende gedroogd binnen te 
kunnen halen.
Het is te begrijpen dat hooibergen vaak niet meer passen bij een goede bedrijfs-
voering door boeren en daarom het loodje moeten leggen. De minst noodzakelijke 
bouwwerken worden doorgaans het eerste gesloopt. Maar ook de bij de door 
Het Utrechts Landschap gekochte boerderij van Van Hattem aan de Boslandweg 
staande restanten van een vierroedige en een tweeroedige hooiberg zullen waar-
schijnlijk dit lot ondergaan. De kans dat restauratie zal plaatsvinden is erg klein. 

In de tuin achter de woning aan Rijksstraatweg nummer 22 naast de kerk in 
Elst, waar Mies Bouman woont, staat een exemplaar dat lijkt op een traditionele 
kleine hooiberg. Deze is echter in de jaren negentig naar een hoger en dus droger 
deel van de achtertuin verplaatst, waarbij de rieten kap op de houten roeden 
op enige afstand van de hoeken is vastgezet. Zo is een fraai prieel ontstaan. 
Meerdere schuurbergen in onze gemeente zijn eveneens aangepast ten behoeve 
van andere functies dan de opslag van hooi; van speelplaats voor kinderen tot 
kantoor of garage voor machines en auto’s. Tot bewoning, zoals met de spiekers 
het geval was, hebben hooibergen het niet gebracht. Een enkele van het dozijn in 
Rhenen overgebleven schuurbergen wordt nog wel gebruikt waarvoor deze ooit 
waren bestemd, bijvoorbeeld als bewaarplaats van hooi voor de paarden. Je ziet 
de laatste jaren ook wel dat hooibergachtige nieuwe bouwsels worden opgetrok-
ken, wat duidt op een hang naar het verleden. Het werk van landelijk bekende 
beeldende kunstenaars en veel in Rhenen verblijvende schilders als Rodenburg, 
Zandleven en Ditta van den Bosch houdt de herinnering aan kapbergen in onze 
omgeving levend. 
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Veronderstellingen

In een rekening van 1345 is voor het eerst melding gemaakt van een hooiberg met 
verstelbare kap. Er zijn echter aanwijzingen dat het type met vaste kap al ver voor 
onze jaartelling voorkwam. Als paalsporen worden gevonden zal het daarom in 
bepaalde gevallen moeilijk zijn om vast te stellen of het om een kleinere hooiberg 
of een grotere spieker gaat. Beiden kwamen met verschillende afmetingen en 
aantal palen voor. De indruk bestaat dat bij het vinden van paalsporen nogal snel 
aan een spieker en niet aan een hooiberg wordt gedacht. Veronderstellingen voor 
het één of ander kunnen vaak niet op feiten worden gebaseerd.
Dat geldt ook voor woontorens; zijn deze als zodanig gebouwd of ligt er een spie-
ker aan ten grondslag? 
Uit de vergaarde gegevens blijkt dat de eenvoudige spieker uit de IJzertijd ter 
bescherming van het kostbare graan in de Middeleeuwen in een aantal gevallen 
via een vluchttoren is geëvolueerd tot een woonhuis of zelfs een kasteel, wat met 
hooibergen niet het geval is geweest. De overheid heeft aan het einde van het 
intensieve gebruik van hooibergen in de vorige eeuw, door regelgeving verhin-
derd dat deze na verbouwing eveneens voor bewoning konden worden gebruikt. 
In de gemeente Rhenen staan nog een dozijn relatief moderne schuurbergen; van 

Het schilderij dat Ditta van de Bosch van een boerderij met hooiberg in Achterberg maakte, maar 

waarvan niet bekend is waar deze heeft gestaan. (Collectie museum Het Rondeel)
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oude kapbergen is helaas geen spoor meer te bekennen. Dit lijkt ook met de in 
dit artikel genoemde spiekers het geval te zijn. De spiekers die bij hofstedes aan 
de Cuneraweg hebben gestaan, blijken volgens de korte beschrijvingen meer dan 
eenvoudige opslagplaatsen te zijn geweest. De ver van de bescherming biedende 
stad Rhenen wonende boeren moesten zichzelf zien te redden tegen plunde-
ringen vanuit Gelre. Zouden enige van de adellijke huizen als Heimerstein, 
Levendaal, Stuyvenes, Remmerstein en Prattenburg en ook de boerderij met 
versterkt deel bij de Westmolen (later is daar het inmiddels ook alweer verdwe-
nen Teldershuis gebouwd) in het prille begin van hun bestaan als spieker in de 
zin van een tijdelijke wijkplaats hebben gefungeerd? We kunnen met zekerheid 
stellen dat in het centrale deel en oosten van ons land vanaf het einde van de 
12e eeuw torenvormige kastelen zijn ontstaan als eigenlijk meer uit de kluiten 
gewassen boerenbedrijven. Het waren meestal vierkante torens met een kelder, 
twee verdiepingen en een zolder. Deze vaak omgrachte bouwsels werden slechts 
op momenten van gevaar bewoond. Uit de woontorens, ook donjons genoemd, 

Op deze foto van Ramspek lijkt de hooiberg al bijna uit beeld te zijn verdwenen. De opname is door 

Ramspek gemaakt in het begin van de vorige eeuw bij boer Thomas van der Meijden. Zijn boerderij 

De Kampjes stond tegenover de plaats waar de Noordelijke Meentsteeg op wat nu de Veenweg heet 

uitmondt. (Collectie museum Het Rondeel)
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ontstonden later door bijbouw nogal eens omvangrijke kastelen. Merkwaardig 
is dat veel in Nederland en Duitsland bekende spiekers, een treffende gelijkenis 
met genoemde woontorens vertonen. Dit is ook met de donjon van Stuyvenes 
het geval. Het lijkt wel of de toren is ingekort en een plattere dakvorm heeft 
gekregen. Toch doet deze denken aan spiekers in ondermeer Warnsveld, Voorst 
en Wamel Hiervan zijn prenten gemaakt waarop we bijna identieke, hoog opge-
trokken vierkante gebouwen zien. In Brakel staat een robuust uitziend oud huis 
dat nog de naam Het Spijker draagt. Zou de in 1686 genoemde spieker van 
Stuyvenes een voorloper van de nog bestaande donjon kunnen zijn of zou daar-
mee het tot monument verklaarde gebouw zelf bedoeld zijn? Dan zou deze de 
herinnering aan duizenden jaren aanwezigheid van spiekers in Rhenen levend 
houden. 
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