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2. Inleiding
Dit verslag gaat over de hooiberg. Er is natuurlijk veel te vertellen over
een hooiberg. Voornamelijk gaat het hier over de vier-roedige hooiberg.
Wat hiermee bedoeld wordt komt u te ontdekken als u het verslag
doorleest.
Waar de hooiberg oorspronkelijk voor gebruikt wordt kunt u lezen bij de
historie van de hooiberg, hoofdstuk 3.
Een hooiberg heeft een rieten kap, dus in het verslag is ook daarover iets
te vinden.
Vroeger werd een hooiberg anders gebouwd als nu. Dit verschil wil ik
duidelijk maken met behulp van foto`s en tekeningen.
Op mijn stage-bedrijf had ik de opdracht gekregen om een woonhuis te
tekenen dat er aan de buitenkant uit ziet als een hooiberg.
De locatie waar de hooiberg komt te staan is een historische en
momentale plaats waar vroeger ook een hooiberg heeft gestaan. De
opdrachtgever wil dit perceel herbouwen, maar omdat het een momentale
plaats is mag er niet van alles op het perceel gebouwd worden. Een
hooiberg lig dus het meeste voor de hand. Na enig overleg is er besloten
om een hooiberg te bouwen die als woning gebruikt kan worden.
Het bouwwerk moet van binnen natuurlijk praktisch en goed ingedeeld
worden. Hier houdt ik mij dan ook mee bezig in dit verslag.

Verslag 2. Stageperiode: Semester 5 MBO

november 2005

3

D
Dee H
Hooooiibbeerrgg
3. De historie van de hooiberg
Het opslaan van hooi is een activiteit van alle eeuwen.
De term hooiberg staat voor: bergplaats met verstelbaar dak.
De bergplaats werd gebruikt voor opslag van hooi, stro of koren. De term
hooiberg is dus meer een verzamelnaam. Aan een hooiberg ging vroeger
het opslaan van hooi en graan in schelven of mijten vooraf.
De Nederlandse vorm is vrij uniek. De oude berg, met eikenhouten roeden
en rieten kap, was met uitsterven bedreigd maar is nu weer springlevend:
minder als bedrijfsgebouw, en meer als gerestaureerd landschapsmeubel.
Tot in Amerika wordt de hooiberg weer driftig gebouwd.

3.1 Types
 De parapluieberg is typisch voor Graafschap en Twente.
 De gewone kapberg (in Noord-Holland ook wel vijzelberg
geheten) is een drie, vier, vijf of zesroeder met alleen dak.
 De koekoekberg is een kapberg met een koekoek voor laden in het
golfplaatdak.
 De zadeldakberg is de bekende tweeroeder die je overal ziet.
 De steltenberg komt vooral voor langs de Gelderse rivieren en in
Twente.
 De schuurberg is de betuwse steltenberg.
 De tweeroeder zie je vooral in 't Gooi en op de Veluwe.
 De kaakberg tref je alleen aan in Waterland.
 De kaaiberg is een afgetimmerde tasberg in Zuid Holland.

3.2 Verschil van inzicht tussen wetenschappers.
Vanouds kwam volgens diverse onderzoekers de hooiberg alleen in
Nederland voor. Maar niet overal. In de volgende gebieden kwamen de
hooibergen voor:
 het zuiden van het IJ.
 Utrecht.
 de Betuwe en de Veluwe met de Ijsselstreek.
 en het gebied rond het Zwarte Water.
In 1350 kwam de vijzelberg echter al in Noord Holland, West Friesland, en
Schellingwoude voor. Nu zie je ze ook alleen nog in Overijssel, Zuidwest
Drente, Gelderland, Gooi, en in Utrecht en Zuid Holland.
De hooibergen verdwijnen in een rap tempo. In Zeeland en Friesland zijn
ze al eeuwen weg. Volgens anderen kwam tot eind 1800 de hooiberg wel
nog in de greidhoek (dit is een bepaald gebied in Friesland) van Friesland
voor. In de 17e eeuw verdwenen ze al in Noord Brabant en bijvoorbeeld
de Alblasserwaard De hooiberg was vooral daar in gebruik waar het niet in
de boerderij kon worden opgeslagen of de oogst te groot werd voor opslag
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in de boerderij. In vorige eeuw werden er nog nieuwe bergen gebouwd om
het hooi er in op te slaan.Dit gebeurde in gebieden waar ruilverkavelingen
plaatsvonden.
De oorspronkelijke Hollandse hooiberg kwam tot in de 20e eeuw ook voor
in, o.a. Hudson Valley en New York.
Hooibergen, ook wel te noemen bergen; kennen verschillende vormen. De
eenvoudigste is die met één paal (zo'n paal heet een roede) en een rieten
dakje. Ze komen vooral langs de Gelderse Ijssel voor en in de Achterhoek
zijn ze zelfs weer in opkomst. (Soms zie je een parapluberg met tasvloer).
De parapluberg wordt in principe allen nog aar gebruikt voor een
tuinhuisje. Op de Veluwe komen nog wel typisch de tweeroedige bergen
voor. Ze hebben dan een simpel zadeldakje dat omhoog en omlaag
bewogen kan worden. Maar hier hebben ze ook vijf- en zelfs zesroeders.
De "echt volmaakte " hooibergen hebben vier, vijf of zelfs zes roeden. en
zijn in het zuiden van de Veluwe, het Utrechts plassengebied en rond
Amersfoort te vinden. Behalve de berg voor hooi of granen is er ook de
berg met een houten zoldertje boven de grond , de tasvloer, waaronder
een bergplaats is ingericht. Vooral in de Betuwe is er de schuurberg: aan
twee of drie kanten is er een aanbouwtje. Voor kippen, jongvee of
gereedschap en brandstof.
In de hooiberg die ik ontworpen
heb zit aan 4 kanten zo`n
aanbouwtje (zie tekening).
Behalve de parapluberg (de
eenroedige) en de schuurberg
kennen we nog de kaakberg
(in Noord Holland.dit is een berg
zonder beweegbaar dak en
geheel afgetimmerd, ook wel
klapberg genoemd) en de
steltenberg (Twente), ook een
berg met schuurtje onder de
tasvloer en aangebouwde schuurtjes .
De dakconstructie was bijzonder. Deze kon langs de palen omhoog en
omlaag en rustte op vier keggen in de palen geslagen in voorgeboorde
gaten. Wat oudere hooibergen hadden een verhoogde vloer zodat er een
paar koeien onder konden schuilen.
De meeste bergen zijn nu verdwenen en vervangen door de hooischuren,
maar, in sommige 3e wereldlanden leeft nog steeds een cultuur om het
hooien.
Het idee bestaat dat in de tijd het aantal roeden toenam. Verandering in
aantal roeden hangt veel meer samen met wijzigen in de omvang van de
oogst, of in toename van het aantal boeren . In de afgelope tijd werden in
verschillende streken zesroedige bergen vervangen door drieroedige.
Hierbij werden de roeden, tot dan van hout, vervangen door beton of
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metaal. De kap bleef dan wel vier of zeshoekig, maar de roeden werden in
het midden van de zijkanten geplaatst.
Bij de hooiberg die ik getekend heeft is er ook het een en ander van staal
en beton in plaats van hout.
Waarom de tasvloer bestaat is onduidelijkheid over. Sommige
onderzoekers noemen het overstromingsgevaar, anderen zeggen dat de
bouwstijl in gebruik moet blijven. Dit denken ze omdat de tasvloer ook in
regio's zonder rivieren etc. voorkomt. Opgemerkt wordt ook dat het
gewoon handig is een extra opbergruimte te hebben.
Nu de bergen in rap tempo verdwijnen om plaats te maken voor het
moderne kuilen in plastic neemt het besef toe dat er wat moet worden
gedaan.
Er verschijnen nu overal nieuwe bergen bij de gerenoveerde boerderijen
die alleen nog als bewoning dient en oude bergen worden in rap tempo
gerestaureerd. Op Kampereiland zijn geen bergen meer, maar tijdens de
oogstfeestdagen werd deze in miniatuur gemaakt.
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4. Constructie van een hooiberg
De hooiberg bestaat uit één of meer palen (roede of roei) en een dak of
kap. Aan de kap hangt soms de zogenaamde wele, dit is een van riet of
stro gevlochten mat, bedoeld om regen tegen te houden. op de Veluwe
noemen ze dit smachten.
Vooral in de Betuwe en in Twente zijn veel steltenbergen, tasbergen of
schuurbergen te zien. Onderbouwsels en uitbouwsels hebben hun effect
op de bouw gehad. Zo zijn er onderroeden en bovenroeden, steunspanten
etc. Het heeft geleid tot een typologie van bergen die vooral regionaal
bepaald is.

4.1 De Roe
Oorspronkelijk waren de roeden van hout. Later werden ze ook van beton
of ijzer. De houten roeden waren van eikenhout.
Al jaren voor het gebruik zocht de boer de eiken met zorg uit.
Hij haalde regelmatig de zijtakken van de bomen af (geen knoesten, geen
knakgevaar), en haalde ze uit de noordkant van het bos. De roeden
werden vaak van meer dan 60 jaar oud eikenhout gemaakt. (Aan de
noordkant zijn eiken wat harder, en gaan zo'n zestig jaar mee
(zuidkantbomen ongeveer veertig jaar).
Na het kappen van de 7,50 tot 10 meter lange eiken paal werd deze
gedisseld (vierkant gemaakt) en vanaf twee en een halve meter hoogte
werden gaten geboord met een doorsnee van 28 millimeter. Deze gaten
werden schuin omhoog geboord. Per iedere 30 centimeter werd opnieuw
een gat geboord over de volle lengte van de roede.
De gaten lopen schuin omhoog zodat de vitten (zie verder in verslag) niet
los komen te zitten als de kap door wind etc. gaat bewegen: de kans dat
de vitten er dan uit te vallen is hoog. Door
de schuine stand drukt de lan de vit in de
roede.
De roe wordt op de Veluwe en in bv. 't Gooi
in een gat in de grond geplaatst, in wit zand,
om snel rotten tegen te gaan. Van tevoren
wordt het deel wat in het zand zit met
koolteer ingebrand.
In de Betuwe wordt de roede op een poer
geplaatst (zie foto hiernaast), deze vierkante
poer is gemetseld en zit tot een meter diep in
de grond, tot ongeveer waterwinterpeil boven
de grond. Op de top van de poer kwam een
eikenhouten plaat en daarop rust dan de
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roede. Middenin de poer werd een ijzeren pin geplaatst die tot meer dan
een meter in de roe doorloopt. Zo staan de roedes muurvast.

4.2 De Kap
De kap werd gebouwd op een
horizontaal raamwerk van
balken, lannen genoemd. Er
werden vier, vijf of zes lannen
gebruikt (bij mijn ontworpen
hooiberg zijn dat er vier). Zij
werden met een oor aan
elkaar verbonden en dus met
pen en gatconstructie
vergrendeld. De constructie
werd zodoende verstevigd met
een ijzeren verbinding. Later
werden de lannen koud op
elkaar bevestigd en met de ijzeren verbinding vastgezet.
De hoeken van de lannen werden bij de roeden geplaatst, De kap werd
per roede steeds maximaal 30 centimeter omhoog gebracht. Het bewegen
kon omdat er speling in pen en gat was aangebracht. Vanuit de lannen
lopen balken (sporen) schuin omhoog naar het midden (met minimaal
een hoek van 60 graden) en vormen aan de top de punt van het dak.
Vanwege het schuin omhoog kunnen krikken zaten deze balken (sporen)
redelijk los in de lannen. ( Overal werkt men met gaten in de lannen
waardoor de sporen steken. Behalve in de Betuwe: hier lopen de sporen
aan de bovenkant over lannen, en op deze plek zijn in de sporen
schouders uitgevijld en zijn ze vastgezet met sporenspijkers die wat
speling geven)
Per lan loopt in het midden een
extra zware spoor omhoog. Ze
worden de hoofd- of
koningssporen genoemd. Later
werden ook elders geen gaten
meer in de lan gemaakt, maar
werden de sporen op de lan
gelegd.
Aan de top werden de sporen
weer met pen en gat aan elkaar
verbonden. Even onder de zo
gevormde top werden horizontale zwaarden geplaatst. Hier werden de
normale sporen op gelegd. Verlengsporen , scheggen of standvinken ,
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werden onder aan de sporen gemaakt over de lan heen gelegd om zo
buiten de kap uit te steken: zo kreeg de kap een overhang buiten de berg.
Over het aldus gevormde raamwerk werd een bedekking van stro of riet
aangebracht, later alleen riet. Riet is veel zwaarder dan stro. Het riet werd
meestal vlak bij huis geoogst, tegenwoordig komt het vooral uit de
Weerribben of geïmporteerd, uit Hongarije.
Riet uit de
weerribben

Op de punt werd meestal een bescherming aangebracht: de muts: in de
Betuwe maar ook elders een zinken punt, met vaak daarop een versiering.
Of gemetselde pannen.

4.3 Het bewegen van het dak
Het op en neer brengen van het dak is
mogelijk door de bijzondere constructie.
Bij de hooiberg die ik heb ontworpen hoeft
het dak niet heen en weer te kunnen. Dit
is in principe alleen nodig als de hooiberg
wordt gebruikt waarvoor hij bestemd is.
4.3.1 Bewegen van kap en roede.
De kap is bewegend bevestigd aan de
roeden , en dat kan op verschillende wijze.
In de Betuwe en op de Veluwe en op veel
andere plaatsen gaat dat met een vit,een
ijzeren pen die in een gat steekt aan de
binnenkant in de roede, en een half ovaal
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van ijzer met schakels,de haak. De haak hangt aan de vit en aan de
uiteinden is het met schakels aan haken in de lannen bevestigd. Zo hangt
de kap compleet bewegelijk aan de roede. De haak kan overigens zowel
aan de binnenkant als aan de buitenkant van de berg hangen. In de
hooiberg op de foto rust de kap op ijzeren stoelen. Dat is ook het geval bij
de meeste steltenbergen.
4.3.2 Het op en neer brengen van het dak.
Het strodak werd met boom en ketting geheven, een heel eenvoudige
constructie die ook wel werd toegepast bij het rieten dak.. Het zware
rieten dak wordt in de meeste streken met de bergwaag bewerkt. In
Betuws dialect bergwinde, bergwijn of bergwain.
4.3.3 De werking van de bergwinde.
In de gaten , die in de roeden zit,
kan een ijzer, de vit, worden
gestoken.De vit heeft aan het eind
een lepelvorm., Op de hoeken
hangen de lannen aan de schakels
van een halve haak = boog van
ijzer, die aan de lepelvorm
gehangen kan worden. De lannen en
dus de kap hangen dus aan de
lepels van de vitten en daarmee aan
de roeden Bij het opvijzelen wordt
de vit steeds een gat hoger
ingestoken en gaat men van roede
naar roede.
Bij de bergwaag(bergwinde) werkt
men vanuit de berg: men plaatst
een hulpstuk, de stoel,(zie de foto)
in een gat in de roede enkele gaten
onder dat van de vit. Op de stoel
wordt de spil of schroef van de
bergwaag (in de Betuwe noemen ze
dit mannetje. Je kunt het zien als
een omgekeerde kurkentrekker)
geplaatst. Deze schroef loopt door
een gegroefd gat van een dwarse
balk die in een hoek onder de
lannen wordt geplaatst. Onderin de
schroef zit een pen. Door hier aan te
draaien kan men via de balk de
lannen omhoog krikken. . Omdat dat
van roede naar roede per gat moet
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nam het opkrikken van de berg soms dagen in beslag. De bergwinde werd
en wordt nog gebruikt in de Betuwe , op de Veluwe en ook in Oost
Nederland.

4.3.4 De werking van de boom en
ketting.
De boom werd met een ketting
aan de roede gehangen en vanuit
het einde van de boom drukte
een balk bij neerwaarts bewegen
van de boom de lan omhoog.

4.3.5 De werking van de bergheeft.
Hierbij werd van de grond af gewerkt. Via een
katrollenstelsel wordt een balk waarop een stok die
onder een lan is geplaatst bewogen. Het waren zeer
ingewikkelde werktuigen en voor zover bekend
nergens meer in gebruik.

4.3.6 De lier en katrol.
Omstreeks 1900 werd de lier (op de parapluberg)
en het katrolsysteem uitgevonden. Nu kunnen we
dat nog overal bij bergen waarnemen. Veel
oorspronkelijke rietkapbergen hebben de top van
hun roedes inmiddels verloren, omdat deze ook
voorzien werden van een katrolsysteem dat op de
top van de roede werd geplaatst.
Deze methode werkt een stuk sneller als de
bergwinde, bergheeft en boom en ketting.

Verslag 2. Stageperiode: Semester 5 MBO

november 2005

11

D
Dee H
Hooooiibbeerrgg
5. Rieten kap
Omdat in Nederland veel water is en dus veel riet langs de oevers staat, is
het niet verwonderlijk dat de "rietdekker" alleen met riet en een beetje
met lisdodde werkt. Latijnse naam: Phramites australis. Dit is een
plantensoort uit de grassen familie.
Riet is een algemene oever- of moerasplant die in bijna elke omgeving
kan groeien. Riet is een overblijvende plant die zaad zet, maar zich vooral
ook door uitlopers voortplant. Het bovengrondse deel sterft in de winter
af. De wortelstok loopt in het voorjaar weer uit. Riet moet elk jaar
gemaaid worden, omdat het rietland anders "verlandt" (dan is het geen
moeras meer).
Riet dat geschikt is om als dakdekkers riet in een rieten dak te worden
verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken, en gegroeid zijn in
zoet, arm water.
In Nederland komt goed riet uit:
 Friesland (de Makkumerwaard)
 Noord Holland,
 Stellendam,
 Nieuwkoopse plassen,
 de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel. (de Wieden en
de Weerribben, de omgeving van Giethoorn, Vollenhove en BeltSchutsloot)
Ongeveer 75% van het
in Nederland verwerkte
riet komt uit het
buitenland.
Riet wordt ingevoerd
uit onder andere:
Hongarije, Oostenrijk,
Roemenie en Turkije .
Het beste riet voor
dakbedekking is niet
het "fijnste" riet. Over
het algemeen is het zo dat hoe fijner het riet des te mooier het resultaat
na het dekken. Daarom vragen de meeste consumenten om mooi fijn riet.
Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet echter veel
beter. Een diameter van 5 tot 8 mm "ademt" meer en slaat minder gauw
dicht, wat tot een langere levensduur zal leiden. Om de maximale
levensduur uit een rieten dak te halen is preventief onderhoud
noodzakelijk!
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Riet wordt in Nederland gebruikt voor: dakbedekking, vast houden van
stuifzand, rietmatten, en rond rioleringen.
Voor goed riet bent u vooral afhankelijk van het vakmanschap van
uw rietdekker!

5.1 Eigenschappen van riet.
Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, indien strak verwerkt
Het gewicht van een vierkante meter rietdak van 30cm dikte is ± 45 kg.
(excl. onderconstructie)
De warmtegeleidingcoëfficiënt (de lambda-waarde) van riet is 0,20
(W/m.K).
Het diffusieweerstandsgetal van riet is 3.

één perceel, twee kwaliteiten riet:
Links uitstekend dakriet in spé, rechts rampen riet in wording.

5.2 Onderhoud van rieten daken
50 jaar geleden werd bijna geen onderhoud gepleegd aan rieten daken op
het gebied van algen- en mos bestrijding. Algen (en mos) op een rieten
dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de
levensduur van het dak. (tussen 35 en 50 jaar voor een normaal pand).
Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu zo te zijn dat met
name algen- ontwikkeling wel een negatieve invloed op de levensduur van
het dak heeft. Zeker wanneer algen een gesloten laag vormen. Een
geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm
van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.
5.2.1 Preventief onderhoud:
Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest.
Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat het echte onderhoud
zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Bij storm- of vogelschade zijn de
bedragen voor het herstellen van het dak meestal niet zo hoog. Als men
helemaal geen onderhoud aan het dak pleegt, dan gaat het op die plaats
inwateren en is na verloop van tijd is er veel originele reparatie nodig.
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Nog afgezien van eventuele vervolgschade.
De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding
van algen en in mindere mate mossen. Voor het verwijderen van deze
mossen zijn er verschillende bedrijven zoals Ontmos Service Nederland
5.2.2 Levensduur van het rieten dak:
Het lijkt erop dat het rieten dak juist de laatste tijd meer te lijden heeft
dan vroeger. De conditie van het riet gaat soms plotseling hard achteruit.
Het dak slaat groen uit, blijft langer vochtig en lijkt niet meer de
levensduur te halen van 35 tot 50 jaar.
De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen
begroeiing met algen en mossen!
Alg op het dak kan zich zeer snel
vestigen en uitbreiden.
Dit dak is 2 jaar oud.

Het laatste stadium, een gemengde begroeiing van allerlei soorten algen,
mossen, en korstmossen.
Dit dak is 13 jaar oud.

Paddestoelen op een dak is een zeker teken
dat het dak te lang te vochtig blijft.
Dit dak is 8 jaar oud.

Alleen de daken die groen beginnen uit te slaan worden bij droog weer
met een algen bestrijdingsmiddel behandeld. De oplossing wordt over het
dak verneveld. (geen hoge druk) Er moet ongeveer 100 tot 150 ml/m2 op
het dak worden aangebracht. Dit doodt de algen (en mossen) waardoor
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het dak gemiddeld droger blijft en dus de schimmels minder kans krijgen
zich te ontwikkelen.
Deze behandeling wordt op het groot onderhoud en op de levensduur van
het dak zonder meer terug verdiend. (het dak gaat 10 tot 15 jaar langer
mee) Het betere uiterlijk is een extra bonus.
Worden algen niet op tijd bestreden moet men uiteindelijk het tienvoudige
uitgeven voor groot onderhoud. Het dak moet dan worden schoongemaakt
en afgeklopt.
5.2.3 Bomen:
Rond een huis met een rieten dak zouden niet te veel bomen moeten
staan.
Ze geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind.
Druppels mogen niet van de boom op het dak vallen.
Bladeren en dennennaalden moeten tenminste 1 keer per jaar van het dak
worden verwijderd.

5.3 Open constructie rieten
kap.
De open constructie is het rieten dak
zoals het al eeuwen gemaakt wordt.
Het riet wordt op rietlatten
gebonden.
Er moet vanwege de techniek van
het binden altijd een spouw bestaan
tussen het riet en de
onderconstructie.
Het rietpakket isoleert in de praktijk
niet.
Om aan de bepaling van de RCwaarde (2,5) uit het Bouwbesluit te
kunnen voldoen moet bij nieuwbouw
altijd onder het rietpakket een
isolatielaag zitten. (art.71) In de
praktijk wordt het rieten dak boven
een isolatiepaneel aangebracht. Dit
geldt niet bij vervanging van een
bestaand rieten dak (dan is men
niet gebonden aan de eis van een
Rc=2,5)
Dit type dak is moeilijk tocht dicht
te krijgen wanneer niet op een
isolatiepaneel wordt gewerkt.
Er is geen "harde" scheiding tussen
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binnen en buiten.
Bij brand in het rietpakket zal het
vuur zich in enkele minuten door
het riet pakket heen eten. (omdat
er lucht, en dus zuurstof, door het
riet aangezogen kan worden uit de
ruimte eronder) Dit vuur is door de
brandweer zeer moeilijk te
blussen.
Duidelijk zijn hier de sporen, rietlatten, de sprei- en rietlaag te zien.
Het "open" karakter van het rietendak is ook van de binnenkant te zien.
Omdat de traditionele open constructie relatief brandgevaarlijk is, en stof
met zich mee brengt, gaat de voorkeur van rietdekkers en opdrachtgevers
meetal uit naar het aanbrengen van een gesloten constructie.
(schroefdak)

5.4 De gesloten constructie
Bij de gesloten constructie, ofwel het
schroefdak, wordt het riet op een
dichte ondergrond geschroefd. (zie
schets)
Het plaatmateriaal (van 19 mm dikte
i.v.m. de schroeflengte) kan bestaan
uit bijvoorbeeld; multiplex, OSBplaat, Spaanplaat verlijmd (het
groene spaanplaat) underlayment
etc.
De spouw tussen riet en
onderconstructie ontbreekt. Het
gehele rietpakket helpt mee met het
vormen van een isolerend pakket. De
woning is tochtdicht.
Er is een harde scheiding tussen
binnen en buiten.
Vuur in het rietpakket kan geen
lucht (zuurstof) van onderen
aanzuigen, het vuur smeult
hierdoor meer dan dat het
brandt. Hierdoor wordt het
schroefdak een relatief
brandveilig dak en kent dus ook
lagere tarieven voor de opstal
verzekering.
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Een bestaand dak heeft een Rc waarde van ongeveer 1,5 en voldoet
daarmee nog niet aan de norm (Rc=2,5) van het Bouwbesluit.
Bij nieuwe daken wordt daarom een geschikt isolatiepaneel aangebracht.
Al voor het aanbrengen van de rietlaag (de spreilaag vervalt) is de kap al
"dicht"
Van de binnenzijde is goed te zien dat de kap gelijk "betimmerd" is. Wordt
een hogere isolatiewaarde verlangd kan het plaatmateriaal vervangen
worden door een sandwich schroefpaneel of er kan van binnenuit
aanvullend worden geïsoleerd.
Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie prestatie norm, altijd een
isolatiepaneel noodzakelijk.

5.5 Brandveiligheid van een rieten dak
De laatste 10 jaar zijn er goede brandvertragende producten uitgevonden
die niet schadelijk zijn voor het riet, indien deze juist (dus niet te dik)
wordt aangebracht. Niet alle brandvertragers zijn even onschadelijk voor
het riet.
Een volgende, belangrijker, ontwikkeling die veel heeft bijgedragen tot het
verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak
(gesloten constructie). Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een
gesloten ondergrond aangebracht. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat
zuurstof van onder af wordt aangezogen. Waardoor een eventuele
rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet vaak gaat smeulen of zelfs
dooft. In het meest ongunstige geval brand het wel maar altijd aan de
buitenkant, Zodat het vanaf de buitenkant normaal te blussen is. Brand en
waterschade worden zo tot een minimum beperkt.
De "brandveiligheid" van het moderne rietdak
(schroefdak) kan voor 95% worden toegeschreven
aan het schroefdak en voor 5% aan een behandeling
met een brandvertrager.
Een bijkomend groot voordeel van de gesloten
constructie is, dat zo lang het dak bestaat, deze
onderconstructie aanwezig blijft en dus zijn werk blijft
doen voor de brandveiligheid.
Voor nog meer brandveiligheid, bijvoorbeeld een
bepaalde tijd brandveilig ook bij brand van binnenuit,
dan kan het schroefdak worden bevestigd op een
steenwolpaneel met een bewezen brandweerstand.
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5.6 Lood
Lood houdt het langer vol dan zink maar korter
dan koper.
Lood is van oudsher het materiaal waarmee
overgangen op het dak waterdicht worden
afgewerkt.
Vooral als loketten op de overgang metselwerkdak was en is lood onmisbaar, ook bij
nokaansluitingen en onder dakramen wordt het
gebruikt. Op het rieten dak worden schoorsteen
loketten net zo toegepast als op het pannendak.
Door de dikte van het rietpakket moeten de
loketten wel hoger in de schoorsteen worden ingemetseld.
Wordt lood toegepast onder dakramen en dakkapellen, dan zal het lood
ook na jaren er nog een strak uitzien indien het wordt ondersteund met
een stuk multiplex of iets dergelijks.
Ook kan lood behandeld worden met patineerolie om vorming van lelijke
loodoxiden te voorkomen en of te vertragen.
Lood wordt ook vaak gebruikt om moeilijke knooppunten op te lossen,
extra zekerheden in te bouwen of het noodzakelijke onderhoud te
verminderen.
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6. Subsidies
Het Restauratiefonds werkt met gemeenten (en binnenkort ook met
provincies) samen aan het uitbouwen van het eigen gemeentelijk
monumentenbeleid, met name de financiële kant daarvan.
Het Nationaal Restauratiefonds ontwikkelt daarom naast
voorlichtingsmateriaal ook nieuwe subsidie en financieringsvormen die op
de gemeentelijke praktijk zijn toegesneden. Het Restauratiefonds kan
samen met de gemeente bijvoorbeeld de totale financiering van een
restauratie aan elke eigenaar van een monument aanbieden.
Bij één loket, van de gemeente, kan nu vóóraf alles in één keer geregeld
worden. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een rijksmonument,
een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand. Eind 2001 is met
bijna dertig grote monumenten gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het structureel regelen van
deze financieringen.

5.1 Wat zijn de subsidie mogelijkheden voor een
rieten dak?
Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Op mijn ontworpen hooiberg
is dus geen subsidie mogelijk.
Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel, wanneer er
opnieuw gedekt moet worden.
Soms zijn er monumentale panden subsidies.
Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand
staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc.
Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen.
In het algemeen is er een gemeentelijke, een provinciale en een landelijke
regeling.
De randvoorwaarden zijn voor alle drie regelingen verschillend.
Hoe ouder een pand is en hoe meer het pand in het zicht staat, des te
meer kans maakt u.
Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde
gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale
regeling en bij de provincie te vragen voor een landelijke regeling. Meestal
is er een beperkt budget, dus is het goed om een aantal jaren van te
voren informatie op te vragen als u wat van plan bent.. Deze regelingen
gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor
overige rietgedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen. (zo
wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen vaak subsidie
verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).
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7. Ontworpen hooiberg
Bij mijn bpv. bedrijf heb ik een hooiberg(met woning als
gebruikersfunctie) getekend aan de hand van een paar eisen en een klein
voorbeeldje.
Het is een viervoetige hooiberg met aan alle vier de kanten een
aanbouwtje (ook wel veranda genoemd) zoals beschreven staat bij 3.2.
De begane grond is 9 meter in het vierkant. De 1e verdieping is 5 meter in
het vierkant.
Op het dakje van de veranda liggen pannen en op de hooiberg zelf
uiteraard riet.
Deze hooiberg heeft als doel om als woonhuis gebruikt te worden, dus de
kap hoef niet heen en weer te kunnen gaan. Dit scheelt ook een hoop in
de kosten.
Onder worden de gevels gemetseld of met hout betimmerd
(gepotdekseld). Het trasraam blijf in ieder geval metselwerk. Boven de
veranda worden de gevels houtskeletbouw, dus word de buitenkant
gepotdekseld.
Aan de buitenkant lijkt het op een ouderwetse hooiberg, maar vanaf de
binnenkant is niet te zien dat het een hooiberg is, omdat er materialen
worden gebruikt van deze tijd. Voor deze materialen heb ik gekozen
omdat ze langer meegaan, omdat het constructief veel makkelijker is en
omdat het voor de bewoners prettiger is (bijvoorbeeld de betonnen vloer
en gemetselde binnenmuren).
De tekeningen van de hooiberg zijn te vinden bij de bijlagen.

7.1 indeling
De indeling heb ik zo praktisch mogelijk gemaakt.
De verdieping wordt gewoon berging, dus is gewoon 1 grote ruimte van
circa 4 meter in het vierkant. Hier kan wel eventueel een wasmachine en
andere apparatuur geplaatst worden.
Op de begane grond zit alles, zoals:
 Douche, inclusief bad, toilet en wastafel.
 2e Toilet.
 2 persoons Slaapkamer.
 Keuken.
 Woonkamer.
 Eethoek.
 Meterkast.
 Hal.
 C.V. ruimte
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De keuken en woonkamer heb ik aan de voorkant gehouden, omdat er
dan goed naar buiten gekeken kan worden om een oogje in het zijl te
houden.
Bij de kamer zijn er 2 opslaande terras deuren geprojecteerd, zodat er
met mooi weer buiten gezeten kan worden.
In de hoek van de kamer is een openhaard geprojecteerd. Dit was 1 van
de eisen van de opdrachtgever. De mechanische afvoer hiervan gaat door
de muur naar buiten.
De slaapkamer is aan de achterkant geprojecteerd en heeft een uitgang
naar de woonkamer en de douche.
De douche is helemaal aan de achterkant geprojecteerd. Hier heb ik voor
gekozen omdat het niet prettig is als je in de kamer zit en je hoor iemand
douche. In het raam bij de douche komt matglas.
Rechts naast de voordeur heb ik nog een wc getekend. Dit heb ik gedaan
omdat de andere wc in de douche is geprojecteerd, dus als iemand aan
het douche is of in bad zit kan bijvoorbeeld de visite gewoon naar de wc
die naast de voordeur is geprojecteerd.
De trap is zo geprojecteerd dat het boven zo gunstig mogelijk uitkomt,
niet dat de trap in het midden van de zolder uitkomt, want dat zou niet
praktisch zijn.
Onder de trap is de c.v. ruimte geprojecteerd. Hier heb ik voor gekozen
om ook deze ruimte optimaal te benutten.
Verder heb ik de meterkast vlak bij de voordeur getekend,want volgens
het bouwbesluit mag de meterkast niet meer als 3 meter bij de voordeur
vandaan zitten.

7.2 Constructie
Over de heipalen en de fundering is er nog niks bekend. Dit is nog niet
uitgezocht omdat alleen nog maar het voorlopig ontwerp is getekend.
De begane grondvloer wordt een ribcassette vloer. Dit was volgens de
constructeur het beste.
De muren van de veranda zijn geïsoleerde spouwmuren van 320mm dik.
Op de binnenmuur wordt de verdiepingsvloer gelegd. Dit wordt een
breedplaatvloer. Deze vloer rust ook op de binnenwanden en op de 2
stalen liggers. Deze balken zijn ervoor om het gewicht van de constructie
van de hooiberg op te vangen. De afmetingen van de stalen liggers zijn
nog niet bekend.
De buitenwanden van de 1e verdieping worden gemaakt van Hout Skelet
Bouw. Het dak van de veranda rust tegen deze wand aan. In detail 2 en 3
is te zien hoe deze krachten worden opgevangen. De kap van de
“hooiberg” wordt een open kapconstructie, dus hetzelfde als vroeger. Met
4 roeden die door het dak heen steken, de lannen die tegen de zijkant van
de roeden wordt vastgemaakt, de sporen die omhoog naar de nok steken,
waarvan 4 koningssporen, De 4 zwaarden bovenaan die de sporen bij
elkaar houden, de latten over de sporen en uiteindelijk het riet.
Er moet nog wel berekend worden of de Rc waarde overal hoog genoeg is.
De nok wordt afgewerkt met een muts van zink.
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8. Slot
Als u dit verslag heeft doorgenomen weet u als het goed is hoe een
hooiberg nu gebouwd wordt, en hoe men een hooiberg vroeger bouwden.
Na het inzamelen van informatie voor het verslag kon ik de tekeningen
van de hooiberg helemaal uitwerken. De opdrachtgever reageerde positief
over het ontwerp.
Tegenwoordig worden er bijna geen hooibergen meer gebouwd die als
doel hebben om hooi er in op te slaan. Tegenwoordig gaat al het hooi in
het “plastic”. Een hooiberg projecteren die als woning gebruikt wordt is
prachtig.
Ik heb met veel plezier dit zeldzame ontwerp getekend.
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9. Bronvermelding


Informatie van dhr. G. N. Lokhorst (stichting hooibergen en
vloedschuren Rivierenland)



Informatie van dhr. W. Lanphen (medewerker van het
hooibergmuseum)



hooibergmuseum
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10. Bijlage


Tekeningen ontworpen hooiberg oktober 2005
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