Maken van een muur van riet of stro.
Om uit te proberen of dit een methode was van muren maken, die lang mee kon gaan met relatief minder
werk, probeerden we een muur van riet te maken. Met in ons achterhoofd, als het zo was, dat dan de kans
zeer groot was, dat mensen uit de ijzertijd dit ook hebben gedaan.
Het lastige is, dat het nooit te bewijzen is, omdat zulke muren nooit terug gevonden kunnen worden.
In een open schuurtje wilden we een zijkant dicht maken.
1. In / op de grond legden we een door midden gespleten boomstammetje neer, met de platte kant op de
grond.
2. Daarin boorden we met een lepelboor, een dubbele rij gaten. Met in de breedte een afstand van ik
denk 15 cm.

dubbele rij gaten
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Gespleten halve boomstam

In de gaten zetten we passende 2- of 3jarige wilgentenen
Die zetten we boven de bovenbalk even per paar vast
Dan vullen we het zijvlak op met liggend riet of stro
Na ongeveer 20 cm hoogte maken we aan elke 2 paar staanders een verbindingstouwtje/leertje vast,
om uitbuigen van de staanders tegen te gaan
7. Ga door zo, tot je boven bent.
Van opzij, ziet het er zo uit.

Van de kopse kant uit ziet het er zo uit

Het wonderlijke is, dat deze muur al 20 jaar zo blijft. Voorwaarde is, dat hij wel onder dak staat.
LET WEL: Omdat we dachten, dat horizontaal stro meer water zou vast houden bij regen, hingen we aan de
buitenkant vers riet verticaal er tegenaan. Een goed idee.

RESULTAAT:

Heel fijne muur, met relatief weinig werk te maken.

Later in de tijd zagen we in Bokrijk, een muurtje van riet. Zie onderstaande foto Het diende om een varken
in zijn hok meer warmte te geven. Hier is het riet verticaal vastgebonden. Zo kan het dus ook.

Ergens in Drenthe zag ik zo’n soort muurtje, om een open zijkant van een schuurtje dicht te maken. Doordat
het een beetje kapot is, zie je goed hoe de constructie is. Achter het wilgenteentje aan de voorkant, moet iets
zitten, waar je je twijgjes, of leertjes, of touwtje aan vast kunt binden.

Ook in Drenthe zie je zo nu en dan bij boerderijen, dat ze een zijmuur extra mooi gemaakt hebben.
Hieronder met riet.

Maar het kan ook met stro.

Trouwens, als je een beetje met een bouw-oog door Europa reist, dan zie je veel soorten oplossingen.
Hieronder in Spanje gezien, een muurtje van opgerolde worstjes van stro.

Zelfs nog vast gebonden met worstjes van stro

Ook in Spanje een opvulling met worstjes stro.

Ik weet wel, maar kan het niet bewijzen, dat boeren uit de ijzertijd deze oplossingen ook kenden.
ANNEKE BOONSTRA

