
Grimbergen, 20 september 2021 
 

Archeologiedagen: het MOT bouwt kerststalletje 

in hout, leem en stro 
 
Het museum richt een schaapskooi op die dienst zal doen als kerststal. Tijdens de 

Archeologiedagen tonen de timmerman en strodekker hoe ze met handwerktuigen van 
natuurlijke producten een gebouw maken. Bezoekers kunnen meehelpen! Afspraak op 
zaterdag 9 oktober van 13 tot 17 uur aan het Guldendal. 
 

 
 
Tijdens de Archeologiedagen zet het MOT eeuwenoude bouwtechnieken in de kijker: 
 
Kantrechten en zagen 
Om van boomstammen balken te maken, wordt er sinds de prehistorie met bijlen gewerkt. Veel 
later werden ook zagen gebruikt om boomstammen in de lengte door te zagen. We laten zien hoe 
dat tot zo’n honderd jaar geleden in onze streken gebeurde. Wij kantrechten met de beslagbijl en 
zagen met raam- en kraanzaag. 
 
Strodekken 
Rieten daken zie je nog op veel plaatsen maar een dak in stro is uit het straatbeeld verdwenen… 
De strodekker legt het verschil uit tussen een rieten en een strooien dak en toont hoe je met stro 
een dak dekt. De schaapskooi is een klein en laag bouwwerk, je kan het dus van dichtbij 
meemaken. 
 
Dorsen 
De grondstof is de basis van elk bouwwerk. Een dak dekken kan niet met eender welk stro. 
Uiteraard wil de boer eerst zo veel mogelijk graan uit de halmen halen voor hij het op het dak legt. 

Om het stro niet te beschadigen moet hij het op een bijzondere manier dorsen. Kom jij de boer 
helpen? 
 
Een schaapskooi of een kerststal? 



Waarom zou iemand op traditionele manier een schaapskooi bouwen? Wat voor een bouwwerk is 

het eigenlijk? Kunnen we van dit experiment iets van leren? Wat heeft het met archeologie te 
maken? Je verneemt het tijdens Archeologiedagen. 
 
Niet voor publicatie 
 
Beeldmateriaal 
LR: zie bijlage 
HR: https://www.mot.be/nl/pers of op aanvraag 
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•         Gebruik van citaten: Steven De Waele, conservator van het MOT. 
•         Meer info: Florence Van Driel, publieksmedewerker, 02 270 81 11, 
florence.vandriel@mot.be. 
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Het MOT 
Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) is een technisch museum verdeeld over drie 
locaties in Grimbergen. Je vindt er een unieke verzameling handwerktuigen, machines en 
watermolens. Alles draait hier rond de kracht van spieren, water en wind en dat merk je ook in de 
tentoonstellingen. Die gaan over dagdagelijkse zaken, zoals de was en de plas of het gebruik van 
hout. Het MOT is een echt “doe-museum”, waar de nadruk ligt op het “zelf-doen”. Op geregelde 
tijdstippen kan je er naar "levende" techniek komen kijken, bijvoorbeeld tijdens de demonstraties 

graan malen en smeden. Naast tentoonstellingen, biedt het MOT ook een uitgebreid pakket 
scholenateliers, workshops, en andere educatieve activiteiten aan. Bovendien is het museum ook 

ijzersterk in technische geschiedenis. Zoek je informatie over één of ander werktuig of beroep, dan 
helpt de wetenschappelijke dienst je graag op weg. 
 
Missie van het MOT 
Het MOT wil het verleden en het heden van de mens, hier en elders, helpen begrijpen door een 
realistisch beeld te geven van het ontstaan en de evolutie van de technieken en van de impact 
ervan op het dagelijks leven en het milieu. 
 
 
Florence Van Driel 
Publieksmedewerker 
______________________________ 
het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen, België 
t 0032-2-270 81 11, e info@mot.be, web www.mot.be 
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