[Geef tekst op]

Woonhuis, dak en zolder
De renovatie begon in september 2016 met
het dak van het woonhuis. De staat van het
dak leek redelijk maar om het goed te
kunnen beoordelen zijn de zolderkamers
verwijderd. Deze waren in 1969 gebouwd en
in matige staat.
Ze waren van hout, board en spaanplaat
gemaakt en sterk aangetast door lekkages,
muizen en houtworm.

Aan de voorkant van het huis kwam een
oudere kamer van kraaldelen te voorschijn
achter het plaatmateriaal. Deze kamer was
te veel slecht om te behouden.

Het dak is gerenoveerd door een
aannemer. Hij kreeg de opdracht om de
balken die aangetast waren te vervangen
door goede balken van gebruikt oud hout.
De zolder moest van binnen hetzelfde
“stoere” aanzicht houden, hij mocht dus
niet beschoten worden.
Er was wel enige tijdsdruk, voor de winter
moest het dak klaar zijn.

Per dakdeel zijn de pannen verwijderd, de
slechte balken zijn vervangen, er zijn
nieuwe panlatten op bevestigd en de oude
pannen zijn weer terug gelegd.
Alleen de nokvorsten zijn nieuw.
Tijdens de bouw bleek dat de daklijsten
en dakconsoles ook te rot waren om te
behouden dus deze zijn nagemaakt en
vervangen door nieuw hout.

Helaas konden ook de gietijzeren dakgoten niet terug geplaatst worden.

Deze goten zijn in hout nagemaakt en
er zijn zinken bakgoten in geplaatst.

Bij de kilgoten waren diverse lekkages.
Zowel het zink als het hout eronder is
vervangen.

Het metselwerk van de schoorstenen
boven de nok was matig, ze zijn net
onder de nok opnieuw opgebouwd.

Van de dakkapel moest de westmuur ook
opnieuw gemetseld worden.

De aannemer heeft het dak in tien
weken geheel gerenoveerd.
Uiteindelijk bleek dat alleen het
hoofdgebint nog in goede staat was.
Bijna alle sporen, muurplaten,
daklijsten en consoles zijn vervangen.

Voor de winter inviel en de steigers werden afgebroken kon de schilder nog net de daklijsten in kleur
zetten.
De oorspronkelijke zoldervloer van brede
planken was in de jaren 60 vervangen
door smalle en relatief dunne vloerdelen.
De gehele vloer is door de aannemer
vervangen door brede duimsdikke
vurenhouten delen.
Deze vloer is voor de kamers eronder
tevens het plafond, er zijn geen
verlaagde plafonds.
De verhoogde “vloer” op zolder, tevens
het plafond van de badkamer, had nog
wel de originele planken maar deze
waren ook slecht en zijn vervangen door
dezelfde delen.
De vloer is door de schilder met een lichte beits behandeld.
Langs de vloer zijn hoge plinten aangebracht. Deze zijn in een matte grijze grondverf gezet.
De oude klampdeur van de deel naar de
zolder is nagemaakt, de deur van de trap
naar de zolder is hersteld en origineel.

Op de zolder is ter vervanging een
nieuwe slaapkamer gemaakt van
douglashout.

De slaapkamer heeft grote ruiten
boven zodat de meeste dakpannen en
de gebintconstructie zichtbaar blijven.

Er zijn vier dakramen geplaatst om de
dakgoten van binnen uit te kunnen
schoonmaken

Als laatste is de zolder ingespoten
tegen houtworm en boktor
De renovatie van het dak en de zolder
is afgerond.

