
Typ hier de lead van ongeveer 3 regels. 
 
===Typ hier de eerste eventuele kop=== 
[[Bestand:afbeelding_1.jpg|thumb|right|Hier kan een eventuele foto worden geplaatst, of waar dan ook, 
en dit vormt dan de ondertitel.]]Typ hier de tekst. Als er woorden in voorkomen die een verwijzing 
vormen naar een ander lemma type dan dat woord tussen haken. [[voorbeeld]]. Als je de link over 
meerdere woorden wilt plaatsen, of het is meervoud en je wil verwijzen naar enkelvoud, type dan 
[[voorbeeld|andere tekst]]. Nu zal 'andere tekst' een link vormen naar het lemma 'voorbeeld'. Dit is ook te 
gebruiken om een woord dat in meervoud in je tekst staat te laten verwijzen naar een zelfstandig 
naamwoord in enkelvoud. 
Bij een opsomming wordt aan het begin van de regel een * gezet. Die zorgt voor een opsommingsteken. 
Als je er 2 achter elkaar plaatst krijg je een verdiepend punt. Door het plaatsen van een # ipv een * wordt 
er genummerd. 
Op de volgende pagina staan de belangrijkste codes die gebruikt kunnen worden. 
 
===Typ hier de tweede eventuele kop=== 
Typ hier tekst. 
 
====Typ hier een eventuele subkop==== 
Typ hier tekst. Gebruikmaken van een subkop? Gebruik dan 4 = tekens. Nog diepere subkop? Gebruik er 
dan 5. 
 
===Bron=== 
De tekst is gebaseerd op: 
* auteur, titel (jaar van uitgave) p.pagina nr. Het * zorgt voor een opsommingsteken. Gebruik dit altijd, 
dus ook bij 1 bron. 
 
===Links=== 
* Interne links (links naar een artikel op agriwiki.nl) [[naam interne link]] of [[naam interne link|met 
andere tekst]]. Het * zorgt voor een opsommingsteken. Gebruik dit altijd, dus ook bij 1 link. 
* Externe links (links naar andere websites) [http://www.bijvoorbeeld.nl met andere tekst]. Het * zorgt 
voor een opsommingsteken. Gebruik dit altijd, dus ook bij 1 link. 
 
===Verder lezen=== 
* Auteur, titel (jaar van uitgave) p.pagina nr. Het * zorgt voor een opsommingsteken. Gebruik dit altijd, 
dus ook bij 1 link. 
* Extern artikel (link naar andere website) [http://www.bijvoorbeeld.nl met verduidelijkende tekst over de 
link]. Het * zorgt voor een opsommingsteken. Gebruik dit altijd, dus ook bij 1 link. 
 
[[Categorie:typ hier de categorie]] alleen de (sub)categorie(ën) vermelden waaronder het lemma val(t)(en). 
Bijvoorbeeld een lemma in de categorie "historische bouwwijze" krijgt alleen [[categorie:historische 
bouwwijze]]. Op de laatste pagina staan alle categorieën met subcategorieën. ("copy-paste" categorieën) 
[[Categorie:typ hier eventueel een andere categorie]] 
[[Categorie:typ hier eventueel een andere categorie]] 

 

Typ hier de titel van het lemma (enkelvoud) 
----- 

Opmerkingen: 
De teksten moeten worden opgemaakt aan de hand van codes, zie voor voorbeelden de tekst en de tabel op de laatste pagina. 

Na het typen van een lemma graag overbodige tekst weghalen! Dit tekstvak en de tabel mogen blijven staan. 
Gebruik geen tekstopmaak uit WORD! Sla het lemma op in de juiste categorie (1maal) in de map: /geschreven 

lemmas/historische boerderijen/… 
Wil je een lemma schrijven waarnaar al verwezen wordt op agriwiki.nl kijk dan op deze pagina: 

http://www.agriwiki.nl/wiki/Speciaal:GevraagdePaginas 



Beschrijving Je typt Je krijgt 

Werkt overal 

Schuine/vette/vet schuine tekst ''schuin'' / '''vet''' / '''''vet & schuin''''' Schuin /  vet / vet & schuin 

Interne link (binnen Wikipedia) 
[[paginanaam]] 

[[paginanaam|andere tekst]] 

paginanaam 

andere tekst 

Doorverwijzing naar een andere 
pagina 

#DOORVERWIJZING[[Doelpagina]] 
 Doelpagina 

Externe link (naar andere 
websites) 

[http://www.bijvoorbeeld.org andere 
tekst] 

http://www.bijvoorbeeld.org 

andere tekst 

http://www.bijvoorbeeld.org 

Werkt alleen aan het begin van een regel 

Koppen 

van verschillende afmetingen 

=== Level 2 === 

==== Level 3 ==== 

===== Level 4 ===== 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Ongenummerde lijst 
* een 
* twee 
** twee punt een 
* drie 

� een 

� twee 

� twee punt een 

� drie 

Genummerde lijst # een 
# twee 
## twee punt een 
# drie 

1 een 

2 twee 

 2.1 twee punt een 

        3 drie 

Titel afbeelding 
[[Bestand:Wikipedia-logo-v2-
nl.png|thumb|Bijschrift invullen.]] 

 

 

Bijschrift invullen. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Spiekbriefje 



[[categorie:Historische boerderijen]] [[categorie:Bouwhistorie]] [[categorie:Authenticiteit]]     

   [[categorie:Onderzoek]]     

   [[categorie:Historische bouwwijze]] [[categorie:Daken]] [[categorie:Rietendaken]] 

    [[categorie:Hout]] [[categorie:Balken]] 

     [[categorie:Houtaantaster]] 

    [[categorie:Houtconstructies]] [[categorie:Balken]] 

     [[categorie:Hout]] 

     [[categorie:Metselwerk]] [[categorie:Mortel]] 

   [[categorie:Materialen en werkwijzen]] [[categorie:Hout]] [[categorie:Balken]] 

     [[categorie:Houtaantaster]] 

      [[categorie:Mortel]]   

  [[categorie:Boerderijtypologie]] [[categorie:Regionale verschillen]]     

   [[categorie:Bedrijfsvormen]]     

    [[categorie:Bijgebouwen]]     

  [[categorie:Erven en landschap]] [[categorie:Erven]]     

   [[categorie:Landschap]]     

    [[categorie:Boerenplanten]]     

  [[categorie:Landleven]] [[categorie:Oral history]]     

   [[categorie:Gewoonten en gebruiken]]     

    [[categorie:Sociale verhoudingen]]     

  [[categorie:Restauratietechniek]] [[categorie:Daken]] [[categorie:Daken]] [[categorie:Rietendaken]] 

   [[categorie:Vensters]] [[categorie:Hout]] [[categorie:Balken]] 

       [[categorie:Houtaantaster]] 

   [[categorie:Fundering]] [[categorie:Hout]] [[categorie:Balken]] 

     [[categorie:Houtaantaster]] 

     [[categorie:Mortel]]   

   [[categorie:Gevels]] [[categorie:Mortel]]   

   [[categorie:Metselwerk]] [[categorie:Mortel]]   

   [[categorie:Houtconstructies]] [[categorie:Balken]]   

     [[categorie:Hout]]   

   [[categorie:Moderne eisen]] [[categorie:Herbestemmen hooibergen]] [[categorie:Isoleren]] 

    [[categorie:Herbestemmen stalruimte]] [[categorie:Isoleren]] 

    [[categorie:Herbestemmen woonruimte]] [[categorie:Isoleren]] 

     [[categorie:Isoleren]]   

   [[Categorie:Duurzame_monumentenzorg_(DuMo)]] [[categorie:Herbestemmen hooibergen]] [[categorie:Isoleren]] 

    [[categorie:Herbestemmen stalruimte]] [[categorie:Isoleren]] 

      [[categorie:Herbestemmen woonruimte]] [[categorie:Isoleren]] 

  [[categorie:Herbestemmen]] [[categorie:Herbestemmen woonruimte]] [[categorie:Isoleren]]   

   [[categorie:Herbestemmen stalruimte]] [[categorie:Isoleren]]   

   [[categorie:Herbestemmen hooibergen]] [[categorie:Isoleren]]   

    [[categorie:Herbestemmen erven]] [[categorie:Erven]]   

  [[categorie:Wet en regelgeving]] [[categorie:Monumenten]]     

   [[categorie:Beeldbepalende panden]]     

   [[categorie:Subsidie]] [[categorie:Houtaantaster]]   

     [[categorie:Isoleren]]   

   [[categorie:Ruimtelijke ordening]]     

    [[categorie:Erfgoed en ruimte]]     
Categorieën op agriwiki.nl ("copy-paste" categorieën) 


