
   Renovatie van schuurdeuren: soms verrassend eenvoudig.

Uit de vele emails met Christian von Klösterlein kwam ik nog een schuurdeuren project 
tegen dat wellicht ooit nog eens ergens zou kunnen worden gebruikt als illustratie-
materiaal. Dit soort ervaringen heeft geen maximale houdbaarheidsdatum, dus hier een 
berichtje uit februari 2008. Ik schreef iets met deze strekking:

Bij kennissen hadden ze al een offerte van vele duizenden euro's liggen voor nieuwe 
schuurdeuren. Uit welke houtsoort gaat dat gemaakt worden? Sapin of iets dergelijks? 
Waarschijnlijk wel. Hoe lang zou dat meegaan? Vraag: wat is er eigenlijk mis met deze 
eikenhouten deuren? Ze hangen scheef, traverses zijn krom, deuren sluiten niet meer 
goed, en ja, die zitten er al vanaf rond 1835 in, dan wordt het wel eens tijd voor 
vernieuwing. Dat moet je niet tegen iemand zeggen die - soms tegen beter weten in - 
denkt dat  alles wel gerepareerd kan worden. Mind over matter.

Dus een paar dagen later:

1) Een paar nieuwe balken/traverses op maat gezaagd uit balken die nog ergens lagen 
van een dakrenovatie uit een zeer ver verleden. Eikenhout, keihard, dat zaag je niet 
zomaar op maat en in vorm.

2) Een paar oude en kromme traverses verwijderd, nieuwe op hun plaats getikt.

3) Het wat gammele karakter van voorheen veranderd in een behoorlijk rigide geheel door 
kwistig wat lange 8 mm slotbouten te bevestigen. En goed strak aangetrokken.

Materiaalkosten: eigenlijk alleen de slotbouten, ringetjes, € 26 in totaal denk ik. 
Arbeidsuren: burenhulp. Hout: voorradig. 

Slotopmerking: in dit geval waren ook de planken van eikenhout, hetgeen mij ondanks 
zeer langzaam boren toch een paar fraaie houtboren heeft gekost. Dus ook al wordt het 
geheel dan behoorlijk wat zwaarder dan bij de volgens jouw zegslieden standaard 
gebruikte "sapin" planken, deze aanpak werd rond 1835 dus ook gevolgd.

Boren slijpen, alvast een beginklusje voor het voorjaar.

Ik maak begin volgende week een dag vrij voor een opzetje voor het elektra hoofdstuk.

                             ------------------------------------------------------

Hierna volgend een aantal foto's van dit entraide project.

Rob van der Meulen / 12 mei 2020












