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klisklezoor
strek

kop

hele steen
3/4 steen of 3-klezoor
halve steen

Metselverbanden en metselsteen

1/4 steen of klezoor

Vlaams verband

De meest voorkomende metselverbanden
Vlaamsverband

steens muur

half steens muur

Ketting- of Noorsverband

komt vooral in het zuiden van Nederland voor. In elke laag
afwisselend 1 kop en 1 strek. Werd gebruikt voor steens muren.
komt in het noorden van Nederland voor. In elke laag afwisselend
1 kop en 2 strekken. Werd gebruikt voor steens muren.

Staandverband*

in gebruik geraakt in de zestiende eeuw. Afwisselend een laag met
alleen strekken en een laag met alleen koppen. Werd gebruikt voor
steens muren.

Kruisverband*

sinds het eind van de zeventiende eeuw in gebruik. Net als bij het
staand verband afwisselend een laag met alleen strekken en een
laag met alleen koppen. Het verschil zit in het verspringen van de
voegen tussen de strekken. Werd gebruikt voor steens muren.

kettingverband of Noors verband

Steenformaten
lxbxh

lagen/m2

halfsteens muur

Waalvorm

215 x 105 x 52 mm

16

77 st/m2

Utrechtse steen

215 x 105 x 45 mm

19

88 st/m2

Drielingen

180 x 88 x 43 mm

20

115 st/m2

IJsselvorm

160 x 78 x 40 mm

22

145 st/m2

Waalvorm onderverdeeld
lxbxh

Koppenverband

staand verband

kruisverband

Klezorenverband

wordt gebruikt om gebogen muren te metselen maar ook wanden
van welputten en ronde schoorstenen. De metselsteen moet bij
krappe bochten taps gemaakt worden.
is een sierlijk verband, de strekken verspringen t.o.v. elkaar met een
klezoor. Wordt gebruikt voor halfsteens muren.

toepassing

Straatklinkers

196 x 80 x 48 mm

straatwerk

Metselklinkers

208 x 103 x 52 mm

trasraam**, kelders

Hardgrauw

215 x 105 x 53 mm

gevels

Boerengrauw

218 x 108 x 54 mm

fundering tot trasraam

Rood

220 x 109 x 55 mm

binnenmuren

** zie hoofdstuk 2: Diverse metselwerken.

koppen verband

klezoren verband

Halfsteensverband

wordt toegepast sinds het begin van de twintigste eeuw en wordt
veel gebruikt voor halfsteens buitenspouwbladen. Het is een nogal
saai verband.

Wildverband

in de tweede helft van de twintigste eeuw werden de metselstenen
vóór het metselen niet meer geselecteerd. Bij gebruik van dit
verband viel de maatafwijking van de stenen minder op. Wordt
gebruikt voor halfsteens muren zoals buitenspouwbladen.

*

halfsteens verband

wild verband

Deze verbanden ziet men nu ook wel terug bij halfsteens muren. De koppen bestaan in dat geval uit halve stenen.
In plaats van 2 koppen wordt ook wel een strek toegepast die aan de voorzijde in het midden voorzien is van een
vertikale groef. Deze groef wordt later bij het voegen gevuld waardoor het lijkt of er sprake is van 2 aparte stenen.
Het voordeel van deze methode is dat er nauwelijks halve stenen moeten worden gehakt of gezaagd.
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Rollagen, strekken en bogen
Rollaag
latei

rollaag

strek

De rollaag is een strook metselwerk van vertikaal geplaatste metselstenen,
de hoogte van de strook varieert. Hij komt op allerlei plaatsen voor zoals boven en
onder kozijnen, als muurafdekking, als beëindiging van schoorstenen, als overgang
tussen de gevelstenen van het cementraam (trasraam) en het hoger opgaande werk,
als bovenrand van een waterput e.d.
De rollaag boven een kozijn dient om het gewicht van het bovenliggende metselwerk
op te vangen. Het zal duidelijk zijn dat het hier om overspanningen van beperkte
omvang gaat tenzij er een wapening is opgenomen zoals bijvoorbeeld Murfor.

Diverse metselwerken

Een rollaag onder een kozijn zorgt voor afvoer van het water
en heeft geen constructieve functie.

hanekam of strekse toog

getoogde strek

Vlechting

Een vlechting is ook een soort muurbeëindiging.
Dit metselwerk vereist vakmanschap: eerst moet
goed worden uitgezocht hoe de vlechting er uit
gaat zien (de verdeling) en daarna is het van belang
om een metselaar te vinden die zo’n vlechting
perfect kan uitvoeren.

De strek is een sterk constructief element met veel variaties. De krachten die op de
strek komen ten gevolge van het gewicht van het bovenliggende metselwerk worden
zijdelings afgevoerd mits er daar voldoende metselwerk aanwezig is om die krachten
op te vangen.

Afdichting

De staande voegen van de strek komen in één punt samen, dat is het porringpunt.

Stroomlaag

vloer

Onder de getoogde strek ontstaat er een vlak stukje muur dat in Zeeland vaak werd
versierd met pleisterwerk of tegeltjes in allerlei kleuren en motieven.

betonbalk

rollaag

bieden een redelijke bescherming maar ook hier is
veel aandacht nodig voor de waterbestendigheid.

Strek

kruipruimte

rollaag

Ezelsruggen

De latei ontlast het kozijn en toont dat duidelijk. De uitvoering kan zijn in natuursteen,
hout, staal, gewapend beton, gewapend metselwerk en als prefab beton.

plint
maaiveld

Afdekking en beëindiging van muren kan met rollagen gebeuren.
De bovenkanten hebben in het algemeen veel te lijden onder de
invloed van het weer en daarom moet aan het metselwerk en het
voegwerk veel aandacht worden gegeven. Waterbestendig en
schuin afwaterend is het beste.

Latei
segment boog

spouwisolatie

Afdekkingen

ezelsrug

Een stroomlaag wordt gebruikt om bijv. een sleuf
onder een latei of een balk te dichten (aanstromen).
Met normaal metselwerk is dat praktisch niet te
doen en zeker niet als er sterk werk wordt verlangd.

paal

Boog

rollaag

paalfundering

pleister

De segmentboog is een van de vele boogconstructies die we kennen.
Ook hier bestaat de mogelijkheid om versieringen boven het kozijn aan te brengen.

Tras- of cementraam

Andere boogconstructies zijn de ellipsboog, de korfboog, de spitsboog,
de tudorboog en de parabolische boog.

Fundering

Met twee aparte tekeningen wordt het verschil
aangegeven tussen een fundering op staal en
een fundering op palen.

rollaag
plint

buitenspouwblad

vloer
strijkbalk

maaiveld
trasraam

vlechting

kruipruimte
balk

stroomlaag

getrapte fundering
(vertanding)

fundering op staal

Bij een fundering op “staal” komt er geen staal aan te pas, de
fundering is geheel opgetrokken met metselsteen, de naam is
wat misleidend!
In beide tekeningen is een “tras- of cementraam” aangegeven.
Ook deze naam is een beetje verwarrend, het gaat hier om een
waterdichte gemetselde laag om optrekkend vocht te weren.
(Zie ook hoofdstuk 3, Mortels)
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Mortels
Mortels kennen we als metselmortels, pleistermortels, voegmortels en betonmortels. Ze bestaan
uit een bindmiddel zoals cement of kalk, een vulstof zoals zand en grind (bij beton) en water.
Het verharden en verstenen is een scheikundig proces dat alleen met toevoeging van water tot
stand kan komen. Het bindmiddel moet hydraulische eigenschappen hebben wil het kunnen
verstenen, men spreekt dan van een hydraulische mortel die zelfs onder water kan verstenen.
Er zijn ook zgn. luchtmortels die verharden door het opnemen van koolzuur uit de lucht en die
dus niet onder water kunnen verharden. Deze mortels kunnen wel worden omgevormd tot
hydraulische mortels door bijmenging van een hydraulische toeslag, bijv. tras.
Grondstoffen voor metselmortels zijn: kalk, tras, cement, gips, zand en water.

Mortels

Kalk

Kalk wordt onderverdeeld in steenkalk en schelpkalk.
Steenkalk (o.a. van hardsteen) wordt gebrand en vervolgens geblust waarbij men
spreekt over 2 methoden: het nat en het droog blussen.
Schelpkalk wordt ook gebrand. Het mengsel van de kapotte schelpen met
as-restanten en slib wordt droog geblust en gezeefd wat luchtkalk oplevert. Door
toevoeging van een hydraulische toeslag kan de kalk hydraulisch gemaakt worden.
De kalkovens stonden voornamelijk langs de kust van de Noordzee en de voormalige
Zuiderzee. Het is dan ook geen wonder dat in Zeeland vaak stukjes schelp in voegen
worden aangetroffen.

Tras

Tras wordt gemaakt van gemalen tufsteen, een vulkanisch gesteente dat in de Eiffel
wordt gewonnen. Tras is een steenpoeder dat met kalk moet worden vermengd om
hydraulische eigenschappen te verkrijgen.

Cement

Cement wordt gemaakt van een mengsel van kalk en hydraulische stoffen.
Er zijn verschillende soorten: portlandcement, hoogovencement, ijzerportlandcement
en aluminiumcement. In Nederland wordt hoofdzakelijk portlandcement en
hoogovencement gebruikt.

Gips

Cementmortels leveren sterk maar ook star werk op, bij kalkmortel is het werk wat soepeler
en elastischer. Bij zettingen (bijv. geringe verschuiving van funderingen) zal er, bij werk met
een kalkmortel, minder gauw scheurvorming optreden en als die optreedt zal dit meestal
via de voegen verlopen. Bij het gebruik van cementmortels vindt scheurvorming vaak dwars
door de metselsteen en de voegen plaats.
Hoogovencement is goed bestand tegen zuren en daarom wordt het veel gebruikt bij havenwerken, langs kanalen, sloten e.d. De kleur is een stuk lichter dan die van portlandcement.
Mortels worden nauwelijks nog op de bouwplaats bereid, ze worden nu aangeleverd door
een mortelcentrale en in een silo opgeslagen. Voor de verdere bereiding hoeft slechts water
te worden toegevoegd.
Kleine hoeveelheden zijn in baaltjes van 20 kg. leverbaar. Er zijn firma’s die gespecialiseerd
zijn in bijzondere mortels zoals bijv. fa. Jahn. (www. Jahn.nl) die o.a een kalkvoegmortel levert
onder code 0100 en een mortel onder code 0025 voor knipvoegen (zie hoofdstuk 4 Voegen).
Wees voorzichtig met het toevoegen van middelen die de verharding kunnen vertragen of
versnellen of met zgn. plastificeerders, die de mortels plastischer (smeuiger) kunnen maken.
Zij kunnen de sterkte van het werk aantasten.
Wil men zelf de mortels bereiden dan volgen hier een aantal recepten (in volumedelen):
Voor voegwerk

• 1 volumedeel gezeefde schelpkalk, 3-4 volumedelen fijn wit zand en
een kleine hoeveelheid portlandcement. De portlandcement maakt de
voeg wat grijzer, wil men die helder van kleur hebben dan laat men de
portlandcement (PC) weg.
• 1 PC, 0,5 schelpkalk,3 zand. Levert een snel verhardende grijze voeg op.
• 1 PC, 5 witte cement, 3,5 fijn wit zand. PC en witte cement eerst goed
mengen.

Voor vochtdicht metselwerk

• 1 PC, 3 zand
• 0,25 schelpkalk, 1 PC, 2,5 zand.
• 0,25 tras, 1 PC, 2,5 zand

Gips wordt gemaakt van zwavelzuur kalkgesteente dat gebrand wordt en vervolgens
gemalen.

Voor buitenmuren

• 0,75 schelpkalk, 1 PC, 4 zand
• 0,75 tras, 1 PC, 4 zand

Zand

Zand wordt gebaggerd langs de grote rivieren. Berg-, zee- en duinzand zijn minder
geschikt omdat dit zand vaak niet “scherp” genoeg is, m.a.w. het is te fijn.

Voor pleisterwerk voor buiten • 1 schelpkalk, 1,25-1,5 tras, 2,25-3 zand

Water

Water moet zuiver en zoet zijn.

Voor wie meer wil weten over (kalk)mortels wordt verwezen naar: Het gebruik van kalkmortel, Restauratie en
Beheer nr. 37, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, www.monumentenzorg.nl
Het informatieblad Mortel, blad V 03-01 van de Vereniging der Nederlandse Baksteenindustrie.
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Voegen en voegreparaties
Voegen

geknipt

Voegen en voegreparaties

platvol

Platvol

Vroeger werden de voegen “platvol” gevuld met de mortel (specie) waarmee
ook gemetseld werd. De voegen werden aangebracht met een voegspijker en
vervolgens werden de voegen vlak en strak “doorgehaald”.
Bij het doorhalen ontstonden soms uitpuilende kanten die dan werden
weggeveegd met een zachte stoffer. Voor een wat ruwer uiterlijk werd een
harde stoffer gebruikt.

Daggerwerk

Omdat de stenen nogal afwijkend van vorm waren, werd al in de twaalfde
eeuw midden op de lintvoeg en soms ook wel op de stootvoeg met een
driehoekvormige voegspijker een streep getrokken, het zgn. daggerwerk
waardoor het geheel er wat strakker uit ging zien.
Een bijkomend voordeel was dat de voegen door het aandrukken met de
voegspijker een beetje werden verdicht.

Geknipt/
Gesneden

daggerwerk

gesneden

verdiept

schaduwvoeg

Reparaties

Later in de zestiende en zeventiende eeuw werden stenen gebruikt die al wat
meer vormvast waren. Om het geheel nog wat strakker te maken werden de
stenen vóór het metselen gesorteerd en werden er geknipte en gesneden
voegen gemaakt.
Deze voegen werden voornamelijk aangebracht in metselwerk van wat
voornamere huizen. In gevels van eenvoudige boerenwoningen en
landarbeidershuizen zal je ze niet gauw aantreffen.
In het begin van de negentiende eeuw werden de voegen na het metselen
uitgekrabd en pas later gevoegd met een mortel die vaak niet gelijk was aan de
metselmortel.

Verdiept

In de twintigste eeuw kwamen verdiepte voegen in de mode, meestal in
combinatie met een strakke machinaal gevormde steen. Om het effect nog te
versterken werd grijze portlandcement toegepast (zie hoofdstuk 3- Mortels).

Schaduwvoeg

Om voor enige afwatering te zorgen werden de voegen wel afgeschuind
(schaduwvoeg).

Bij bestaande muren komt het vaak voor dat voegen als gevolg van regen en vorst
beschadigd zijn of geheel ontbreken.
Om de schade te beperken is het van groot belang om deze zo spoedig mogelijk te
herstellen. Soms is de schade gering maar vaak is het nodig om complete gevels opnieuw
te voegen. Het verwijderen van voegresten vereist zorg omdat de metselstenen gauw
beschadigd worden. Het werken met haakse slijpers wordt daarom afgeraden. Als het dan
toch moet is het beter om alleen de (horizontale) lintvoeg in het midden in te slijpen en de
rest handmatig met een klein beiteltje of een boor te verwijderen. De voegen moeten
ca. 4 cm. diep worden uitgehaald.
Het kan zijn dat gevelstenen moeten worden vervangen en ook dat moet voorzichtig
gebeuren. Het is dan een kunst om aan vergelijkbare stenen te komen waarbij gelet moet
worden op de zelfde kwaliteit.
De oorspronkelijke kleur van de metselstenen is vaak te vinden op plaatsen die wat afgedekt
zijn zoals vlak onder een goot of een ander overstek.
Vergelijk in ieder geval droog oud materiaal met droog nieuw materiaal of nat oud materiaal
met nat nieuw materiaal.
Voordat met het voegen wordt begonnen moet de gevel worden schoongemaakt. Het beste
is een niet te harde warme waterstraal dus liever geen hogedruk spuit en al helemaal niet
stralen met zand, staal- of steengrit. Wees voorzichtig met “schoonmaak” middelen en maak
geen gebruik van zoutzuur, de schade kan aanzienlijk zijn.
Probeer van de oude voeg een analyse te maken, zitten er schelpdeeltjes in, wat is de kleur
van het zand, hoe is de kleur van het geheel?
Bewaar een monster van het oude werk om later vergelijkingen te kunnen maken.
Zet voordat met het voegwerk wordt begonnen een proefvlak op en beoordeel dit pas na
droging.
Gebruik liefst een kalkmortel die wat flexibeler is en geen “sterke” mortel. Een sterke mortel is
een mortel met relatief veel cement (zie hoofdstuk 3- Mortels).
Bescherm de verse voegen tegen regen- en vorstschade, tegen uitdrogen door zon en wind
en zorg dat er goten zijn aangebracht voordat met het voegen wordt begonnen.
Vraag om een deskundig advies (bijv. bij de fa. Jahn) als muren moeten worden gevoegd, die
in het zoute water hebben gestaan.
Het metselwerk kan eventueel met een waterafstotend middel worden behandeld, maar
wees hier voorzichtig mee.
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De meest voorkomende dakvormen

zadeldak

Zadeldak

Het zadeldak is de meest voorkomende dakvorm in Nederland, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. Het is een simpel dak dat eenvoudig te maken is.
De nok is het enige onderdeel dat extra aandacht verdient.

Plattegronden kunnen tot eenvoudige maar ook zeer gecompliceerde
dakvormen leiden. In het voorbeeld zijn twee schilddaken te zien die
tegen elkaar aanlopen en die een gelijke nokhoogte hebben.

Schilddak

Het schilddak heeft vier dakvlakken die elkaar ontmoeten bij de hoekkepers
(zie schets onderaan). Deze vorm is al wat ingewikkelder, behalve de nok
moeten nu ook de hoekkepers worden voorzien van afdekkingen om het
geheel waterdicht te krijgen. Dit dak werd vaak gebruikt voor vrijstaande
gebouwen maar ook in de oude binnensteden komt dit dak voor.

De buitenhoek van de dakvlakken heet de hoekkeper, de binnenhoek is de kilkeper. Deze laatste heeft niet zo’n goede naam omdat
hij zeer gevoelig is voor water en sneeuw.
Ook zakgoten tussen twee dakvlakken hebben geen goede
reputatie. Zowel de kilkepers als de zakgoten vereisen een zorgvuldige uitvoering en vragen om voortdurend onderhoud.

Tentdak

Het tentdak vindt men o.a. op een hooiberg. Het is een mooie duidelijke vorm
maar voor woningen niet zo geschikt want in de kap is weinig ruimte.

Wolfsdak

Het wolfsdak met uilenbord is nogal streekgebonden en wordt gebruikt zowel
voor villa’s als voor eenvoudige woningen. Deze vorm hoort in het Zeeuwse
landschap niet thuis.

tentdak

Dakvormen

schilddak

Het wolfsdak werd wel toegepast bij de met riet gedekte Zeeuwse schuren,
voor woningen was deze vorm niet gebruikelijk. De dakvorm komt de laatste
tijd weer terug op woningen in vakantieparken die resorts worden genoemd.
wolfsdak met uilenbord

wolfsdak

mansarde kap

Mansardekap

Lessenaarsdak

gebogen schilddak

koepeldak

nok
lessenaarsdak

torendak

zakgoot

hoekkeper

kilkeper

Wordt een zadeldak met een knik in het dakvlak uitgevoerd dan spreekt men
van een mansardekap, genoemd naar de architect Mansart die voor Lodewijk
XIV het slot van Versailles en de Dôme des Invalides ontwierp en waar hij de
gebroken kappen toepaste. Later werden de dienstbodekamertjes in Parijs, die
zich op de bovenste étages bevonden, mansardes genoemd.
Het lessenaarsdak werd vroeger vooral gebruikt voor aanbouwen zoals serres
bij woningen, afdaken aan boerenschuren en zijkapellen bij kerken. Nu wordt
deze dakvorm eigenlijk overal toegepast, zowel voor eenvoudige schuurtjes als
voor woningen.
Naast genoemde dakvormen zijn er nog veel varianten zoals het torendak, het
koepeldak, het gebogen schilddak e.d.

Daken kunnen met verschillende materialen worden gedekt;
een aantal materialen met hun minimale en maximale dakhelling
is hieronder aangegeven.

min. helling

max. helling

Pannen zonder sluiting*

40°

50°

Pannen met sluiting

30°

55°

Riet

40°

90°

Leien

40°

90°

Zink

2°

90°

Koper

2°

90°

* zie hoofdstuk 8 Dakpannen
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Kapconstructies
hanenbalk

Kapconstructies
Steekspant

Hollands spant

Verbeterd Hollands spant
nokpan

ruiter
nokgording

ruiter

Een kapconstructie is een verzamelnaam voor allerlei (houten)

Filibertspant

naar de franse architect Filibert de

dekken.

l’Ormes- zijn het een of twee gebogen
constructiedelen (schenkels) die het

Steekspant

specie met
scherven

Spanten zijn de hoofddragers. Een zeer eenvoudig spant is het

spant vormen. De schenkels worden

steekspant dat meestal werd gebruikt voor kleine overspanningen

samengesteld met uitgezaagde planken

zoals bijv. voor schuurtjes en bakketen.

die laagsgewijs en met verspringende

nokijzer

naden op elkaar worden gespijkerd.

pan

Hollandse spant

makelaar

Kapconstructies

Bij een Filibertspant -genoemd

onderdelen die met elkaar een kap vormen om een gebouw af te

Het Hollandse spant is wat ingewikkelder, het bestaat uit een juk
met daarop van lichter hout een spant. De schoren maken dit spant

Vakwerkspant

Een andere manier om spanten te
maken is met behulp van stalen staven

een stuk sterker.

(profielen), men spreekt dan over
Filibert spant

dakbeschot
steekschoor

Nokgording

trekplaat

klos

schoor

spantbeen
gestipp. korbeel
gording

Verb. Hollandse spant

Bij het verbeterde Hollandse spant is er geen scheiding meer tussen

vakwerkspanten of bij horizontaal werk

het onderste en het bovenste deel, het spant is nu een geheel.

van vakwerkliggers.

De spantbenen lopen door en worden extra ondersteund door zgn.

Vroeger werden deze spanten

kreupele stijlen. De gordingen liggen op het spantbeen en worden

geklonken (perronoverkappingen) en

ondersteund door klossen. De spantbenen kunnen nog aanzienlijk

later gelast. Er is weinig materiaal nodig

verstevigd worden door schoren en korbelen toe te passen

om grote overspanningen te maken.

(zie vergrote tekening).
Bij dit soort constructies is het van belang om in verband met de

muurplaat

kreupelen stijl

Vakwerkspant
blokdeel

Gelijmde houten spant

Houten gelijmde spanten komt men

stabiliteit en vormvastheid, daar waar dat mogelijk is, driehoeken te

nog wel eens tegen in boerenschuren

maken. Verwijder dus nooit schoren en korbelen in dakconstructies,

en opslagloodsen. Zij werden voor het

zij zitten er niet voor niets.

eerst in de jaren dertig van de vorige

De trekplaten en de blokkeelen worden bij dit spant dubbel

eeuw op grote schaal toegepast in de

uitgevoerd.

Wieringermeerpolder, ze zijn goed
bestand tegen de ammoniakdampen

slof

en ze zijn snel gemonteerd.

vloer

In de vergrote tekening is een verbeterd Hollands spant aangegeven met de namen
van de onderdelen, de verbindingsmiddelen zijn weggelaten.
Verbeterd Hollands spant

Gelijmd houten spant
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Dakkapellen, dakvensters, schoorstenen en makelaars

Dakkapellen, dakvensters, schoorstenen
en makelaars

A

B

Dakkapellen

Schoorstenen

Dakkapellen zorgen voor daglicht op zolders. Dakkapellen komen in verschillende uitvoeringen
voor met o.a. een plat dak of een hellend dak.

Schoorstenen horen op een dak, een dak zonder schoorsteen ziet er nogal
kaal uit.
Ook al wordt een schoorsteen niet gebruikt voor rookafvoer dan nog kan hij
nuttig zijn voor het aansluiten van ventilatiekanalen en de cv.
In dit geval worden allerlei dakdoorvoeren voorkomen.
Een schoorsteen zelf heeft soms wat aandacht nodig, het is een beetje een
vergeten gebied. De bovenrand van het gemetselde kanaal kan bijv. als
rollaag die een beetje uitkraagt, worden uitgevoerd. Het zijn vaak kleine
dingen die het geheel wat leuker maken, houd het simpel en vermijd
uitbundige smeedwerken.
Maak de schoorsteen niet te kort of te lang. Soms is het wat lastig om de
juiste hoogte te bepalen. ( zie fig. C en D).

In het landelijk gebied is het van belang om dakkapellen bescheiden te houden. Een gevaar is dat
een dak bedreigt wordt door een te dominante dakkapel, waardoor de hoofdvorm van het dak
verloren gaat. Daarom is het beter om het dakje eenvoudig plat te houden met een klein overstek
aan voor- en zijkanten.
Verder is het zaak om de dakkapellen zo slank mogelijk te detailleren en niet detail op detail te
“stapelen” waardoor het geheel een lomp uiterlijk krijgt. De zijwangen liever niet bekleden met
schroten of Trespa, een bekleding met zink ziet er doorgaans beter uit.
Een aantal voorbeelden is getekend:
Fig. A
Fig. B

C

D

Fig. C
Fig. D
Fig. E

is een eenvoudige dakkapel, de dakkapel is ondergeschikt aan de dakvorm, het
dakvlak loopt door onder het kozijn.
is het zelfde dak maar nu met 2 afzonderlijke dakkapellen die overigens veel te
hoog staan, ook hier blijft het dakvlak intact.
geeft een dubbele dakkapel weer. Soms is zo’n dakkapel gewenst i.v.m.
de daglichttoetreding of de stahoogte. Maar als het even kan toch maar
vermijden.
geeft aan hoe het niet moet: de dakkapel is veel te groot, hij “staat” boven op de
goot en is bovendien voorzien van een pannendak. Van het dakvlak is niet veel
meer over.
is vergelijkbaar met fig. D.

wang

Dakvensters

makelaar

E
windveer

Dakvensters worden tegenwoordig veel gebruikt, bekend zijn de Velux dakvensters.
Vroeger werden dakvensters van gietijzer of staal gebruikt en later volgden de vensters van
kunststof.
Probeer het aantal vensters en de afmetingen te beperken, er komt ongelofelijk veel licht via zo’n
venster naar binnen.
Een vertikaal venster (fig. A - links) staat in het algemeen beter dan een horizontaal venster (fig. D links) en verder vallen dakvensters minder op als zij geplaatst zijn in daken met donkere pannen.
Plaats bij voorkeur de vensters aan de achterzijde van het gebouw.

Makelaars en windveren
Makelaars zijn een bekend verschijnsel, het zijn houten sierelementen die de
windveren (zie hoofdstuk 9) a.h.w. met elkaar verbinden (makelen).
Maak de makelaar van weerbestendig hout (bijv. redwood) met een breedte
van 25- 30 cm. De lengte dient in overeenstemming te zijn met de grootte
van het dak en maak hem vooral niet te kort want een “geamputeerde”
makelaar is een vreemd gezicht.
Laat de windveren (achter de makelaar) tegen elkaar aanlopen, dek de naad
af met een strookje lood om inwateren te voorkomen en breng pas daarna
de makelaar aan.
Een combinatie van een makelaar en een schoorsteen is tamelijk overdreven!
SLZ beschikt over veel informatie over allerlei vormen voor makelaars.

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Plaats zonnecollectoren en zonnepanelen liever niet op een historisch gebouw.
Probeer ze onopvallend onder te brengen op het dak van een bijgebouw of
liever nog in de tuin.
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Dakpannen
Pannen
Oud Hollandse pan

Dakpannen

Hollandse pan
18 st./m2

kruis pan
23 st./m2

Mulden pan
16 st./m2

fig. 2 nokpan

verbeterde Hollandse pan
18 st./m2

oegstgeester pan

fig. 1 eind- of gevelpan

fig. 4 dakkam

tuiles du nord
23 st./m2

Romaanse pan
26 st./m2

fig. 3 nokvorst

fig. 5 piron

Verbeterde
Hollandse pannen

De oud Hollandse pan in de kleuren rood en blauw is de meest eenvoudige
pan die we kennen, hij werd in het verleden veel toegepast zowel binnen
als buiten de steden en dorpen. Het is een primitieve pan vergeleken met
de soorten die later zouden volgen.
De pannen sloten niet goed op elkaar aan en vaak was het dak niet water-,
sneeuw- en winddicht.
Om voor enige afdichting te zorgen werden de naden tussen de pannen
gedicht met bosjes stro zgn. dokken of werden de naden aan de
onderzijden van het dak dichtgestreken met een kalkmortel.
Er werden - afhankelijk van de heersende windrichting - links- en
rechtsdekkende pannen gebruikt (getekend is een rechts dekkende pan).
De nokken werden afgedekt met speciaal gemaakte nokpannen (fig.2).
Tot het eind van de negentiende eeuw werden deze pannen met de hand
gevormd, daarna gebeurde het vormen machinaal met persen.
De verbeterde Hollandse pannen sluiten veel beter op elkaar aan dankzij de
kop- en zijsluitingen (door groeven die in elkaar passen).
Deze pannen werden machinaal gevormd, zij zorgden voor een veel
betere dichting vergeleken met de Hollandse pan. Ook hier werden linksen rechtsdekkende pannen gebruikt.

Tuiles du Nord

De Tuiles du Nord is een vlakke goed sluitende pan die een stuk kleiner is
dan de verbeterde Hollandse pan, hij wordt machinaal gevormd.

Kruispan

De Kruispan is ontwikkeld in het noorden van Frankrijk, bij deze pan
verspringen de panrijen zodat er aan het eind van het dak halve pannen
nodig zijn.

Oegstgeester pan

De Oegstgeester pan is vanwege zijn vorm een opvallende pan die vanaf
1850 gemaakt werd in Oegstgeest. Ook bij deze pan verspringen de
panrijen. Hij komt in het Zeeuwse gebied niet veel voor.

Romaanse pan

De Romaanse pan met zijn sterk gegolfde vorm doet denken aan de
pannen zoals die werden gebruikt vanaf de twaalfde eeuw, de zgn.
monniken en nonnen. De aanvankelijke platte pan (meer een soort tegel
of lei) werd voorzien van lage opstaande kanten. Deze pannen werden
tegen elkaar gelegd en de naden werden afgedekt met een aparte holle
pan. Later werden deze pannen als een geheel gemaakt.

Muldenpan

De Muldenpan ook wel Ludovicipan genoemd komt
rond 1880 op de nederlandse markt. Het is een pan
met uithollingen en voorzien van sluitingen die
voor een goede dakdichting zorgden. De pan werd
machinaal geproduceerd.

Hulpstukken
Bij een pannendak behoren hulpstukken.
Bij de Hollandse pan was er al sprake van nokpannen (fig.2), verder
werden er in de loop van de tijd nog allerlei hulpstukken ontwikkeld
zoals eind- of gevelpannen (sinds de tweede helft van de vorige
eeuw, fig. 1), nokvorsten (fig.3), onderpannen, bovenpannen en
kilkeperpannen, geknikte pannen, dakkammen (fig.4) en pirons (fig.5)
met broekstukken. De dakkammen werden in de eerste helft van
de vorige eeuw gebruikt om nokken van woningen te versieren,
de pirons werden geplaatst op de ontmoeting van de nok met de
hoekkepers.
Geknikte pannen werden gebruikt op de knik van de mansardekap
(zie hoofdstuk 5 Dakvormen).
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dekstuk (waterbord)
windveer
dakpan

Goten, overstekken en dakranden

tengel
dakbeschot
dampdoorlatende folie

panlat

A

lood 12p (voetlood)
muurplaat

L profiel

ca. 30 cm
zink nr. 14

mortel

Goten, overstekken en dakranden

gootbeugel

mastgoot
B

oorspronkelijke mastgoot

C

kraal

zink nr. 14

gootklos

bakgoot

Mastgoot
De zinken goten worden gebogen in een zetbank en worden meestal ondersteund door verzinkt
stalen gootbeugels die op een onderlinge afstand van 60 cm. worden aangebracht.
Om beschadiging van de goot, bijv. door een ladder te voorkomen, wordt in de voorrand (de kraal)
een verzinkt stalen L profiel of een verzinkt stalen buis opgenomen.
Het verzinkwerk moet van hoge kwaliteit zijn want zink en kaal staal gaan niet samen vanwege de
elektrolyse die zal gaan ontstaan (zie hoofdstuk 22 Galvanische corrosie).
De voorrand van de goot moet minimaal 3 cm. lager zijn dan de bovenrand aan de achterzijde
i.v.m. de afvoer van het regenwater bij een verstopte regenpijp.
De panlatten hebben een maat van 22x44 mm. en worden bij voorkeur behandeld met een
conserveringsmiddel. De onderste panlat staat op zijn kant om de juiste helling van de dakpannen
te handhaven.

Bakgoot

voetlood

boeiboord

Voor het opvangen van regenwater en ter bescherming van de gevels worden goten aangebracht.
De meest voorkomende goten zijn de mast- en de bakgoten.
De mastgoot was vroeger een over de volle lengte doorgezaagde dennenboom (mast) en later
een balk met aan de bovenzijde een uitholling. De bodems van deze goten waren zeer kwetsbaar
voor vocht en daarom moesten die goed in de verf worden gezet. De naden in de bodems werden
afgedekt met strookjes lood die enigszins verdiept in het hout werden ingelaten en die vastgezet
werden met spijkertjes.
Deze goten werden ondersteund door houten gootklossen of gesmede beugeltjes.
Later werden de mastgoten van zink of koper gemaakt (zie tekening van de mastgoot).

D

De bakgoot bestaat uit een houten goot met meestal een binnenbekleding van zink.
Zink moet de mogelijkheid hebben om uit te zetten en te krimpen en daarom mag het nooit star
worden bevestigd. De maximale lengte van een zinken goot zonder expansiemogelijkheden is
10 m (zie hoofdstuk 23 Uitzeting).
Zorg voor een zorgvuldige uitvoering van de soldeernaden want dat is een zwakke plek, het beste
is om de te solderen oppervlakken eerst te vertinnen, d.w.z. van een laagje soldeertin te voorzien
(zie hoofdstuk 18 Zink en lood).

Dakoverstekken en dakranden
Dakoverstekken helpen mee om een gevel te beschermen tegen
weersinvloeden en bovendien is het een fraai gezicht. Een overstek bij
een boerenschuur is een element dat niet gemist kan worden.
Maak het overstek niet te klein, in fig. A is omwille van de plaatsruimte
deze wat klein uitgevallen.
Maak de windveer en het dekstuk (waterbord) van een goede
houtsoort (bijv. western red cedar) met een dikte van 22 mm die vóór
het aanbrengen rondom goed behandeld wordt met verf of beits.
Soms, zoals op Walcheren, komt de windveer in geschulpte vorm voor
maar meestal is hij recht.
De dakrand van fig. B is een veel gebruikte eenvoudige randafwerking,
de pannen worden aangebracht in een niet te vette kalkmortel waarin
stukjes puin tegen het krimpen zijn opgenomen. Deze dakrand geeft
met de getrapte vorm een levendig beeld.
De dakrand van fig. C is afgewerkt met een eindpan. Bij elke soort
dakpan hoort een eigen eindpan, er zijn links- en rechtsdekkende
eindpannen. Deze pannen werden gemaakt vanaf de eerste helft
van de achttiende eeuw. Op een dak met Oud-hollandse dakpannen
horen ze niet thuis.
De randafwerking van fig. D is een vreemd mengsel van A en C, het
ziet er armoedig uit en het is beter om deze afwerking te vermijden.
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ca. 1680

ca. 1720

ca. 1780

ca. 1860

ca. 1900

Op de bovenste rij is de ontwikkeling van de raamkozijnen aangegeven over een periode van
ca. 200 jaar. Duidelijk is te zien dat de ruitjes steeds groter werden, dit had alles te maken met de
voortschrijding van de techniek van het glas maken. Aanvankelijk was de afmeting 10x15 cm, in
1640 al 20x25 cm. Rond 1700 waren er ruiten met een hoogte van 26 cm, 50 jaar later was dat
40 cm en nog eens 40 jaar later 80 cm. In 1860 konden ruiten worden gemaakt van 2x3 m!

kalf

In fig. A is een veel in het Zeeuwse gebied voorkomend raam getekend. Het bestaat uit een onderen een bovenraam. Karakteristiek is dat de onderdorpel van het bovenste raam de bovendorpel
van het onderste raam afdekt. Het is een sierlijk raam dat voldoet aan de verhouding van de
“Gulden Snede” die als volgt luidt: a:b= b:(a+b).
Het kozijn krijgt nog een extra dimensie door het schilderwerk. Het kozijn heeft meestal een lichte
kleur, bijv. gebroken wit, het raamhout is bijv. donker groen en de stopverfranden zijn wit.
Juist door die slanke witte stopverfranden krijgt het geheel iets pittigs, het ziet er fris uit.
De glasroeden zijn zo slank mogelijk, zij werden vaak van een hardere houtsoort gemaakt.

b

Ramen

duivejager

A

a

B

C

E

In fig. B is een kozijn anno 1990 getekend. Dit kozijn zou ongeveer een kopie moeten zijn van
fig. A maar wijkt op een belangrijk punt af namelijk dat boven- en onderraam door een dorpel die
kalf heet, worden gescheiden. Het resultaat is dat door de “stapeling” van twee dorpels en een kalf
een grof beeld is ontstaan en dat de goede verhoudingen verloren zijn gegaan.
Bij historische gebouwen moet deze slechte oplossing beslist worden vermeden.

F

Bij het kozijn van fig. C is het nog erger, daar is de bovendorpel “opgedikt” met een ventilatierooster terwijl er goede mogelijkheden zijn om dit te voorkomen, bijv. met een Duco rooster.
D

G

lood

binnenbetimmering
dampremmende folie

1

3

1

dagkant

isolatie

kozijn

2
3
2

dpc folie
potdeksel

1 cm

dampdoorlatende folie

H

Fig. D is een kozijn zoals dat tegenwoordig in kunststof wordt uitgevoerd.
De bovendorpel van het onderraam wordt maar ten dele afgedekt door de onderdorpel van
het bovenraam waardoor een verkeerd beeld ontstaat. De detaillering van dit soort kozijnen
met ramen is tamelijk grof, profileringen zoals een duivejager ontbreken. Ook ontbreken de
karakteristieke witte randjes rond de ruiten, de zgn. stopverfrandjes en dat is te betreuren
(zie hoofdstuk 19 Kleuren en verf ).
Fig. E geeft een ingemetseld gietijzeren stalraampje weer. Hier in het metselwerk is dat op zijn
plaats, het werd veel gebruikt in gemetselde varkenshokken maar plaatsing van zo’n gietijzeren
raampje in een houten gepotdekselde gevel (zie fig. F) is niet juist.
In gepotdekselde gevels horen houten stalraampjes die rechthoekig kunnen zijn of rechthoekig
met een ronde bovenkant, fig. G en fig. H geven daar een voorbeeld van.

De plaatsing van houten kozijnen met ramen en deuren in
gepotdekselde gevels vereist aandacht:
•
plaats het kozijn zo dat het 1 cm uitsteekt vóór het
potdekselwerk.
•
werk niet met dagstukken aan de buitenzijden tenzij het
technisch gezien niet anders kan.
•
houd de kopse einden van het potdeksel ca. 5 mm vrij van de
kozijnstijlen, er kan dan lucht tussen de koppen van de planken
en de kozijnstijlen komen en dat voorkomt houtrot.
•
houd de detaillering van de kozijnen en ramen zo slank mogelijk.
•
zorg dat de kozijnen mooi in de plankverdeling van het
potdeksel zijn opgenomen.
•
als kozijnen met ramen in een gepotdekselde gevel geheel
wit worden geschilderd dan geeft dat een fraai contrast met
de (meestal) in donkere kleuren geschilderde planken van het
potdeksel.
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linksdraaiend

rechtsdraaiend

Fig. A

Fig. B

Deuren en luiken

dwarsklamp

Draairichting

Paneeldeur

Om het verschil tussen een links- en een rechtsdraaiende deur aan te geven zijn de fig. A en B
getekend.

Fig. F geeft een paneeldeur aan. Deze deur bestaat uit stijlen, bovenen onderdorpels en een tussendorpel. Tussen de stijlen zijn panelen
aangebracht.

Een eenvoudige regel is de volgende:
• zet de deur of een luik op een kier.
• sluit de deur. Als hij dan tegen de wijzers van de klok draait dan is dat een linksdraaiende deur,
draait hij met de wijzers mee dan is de deur rechtsdraaiend.

Vroeger werden de panelen rijkelijk voorzien van sierlijsten wat een
voornaam uiterlijk opleverde zoals bij voordeuren van woningen.

hangkant

schotwerk

schoorklamp
spiegelklamp

Fig. C

voorzijde

Fig. D

achterzijde

Fig. E

achterzijde

Opgeklampte deur

Deuren en luiken

De voorzijde van een opgeklampte deur is aangegeven in fig. C, de achterzijde in fig. D.
Het schotwerk bestaat uit vellingdelen ( planken die ter plaatse van de naden een schuin kantje
hebben) met een dikte van 18 tot 22 mm en een breedte van 114 mm. De klampen zijn 22 tot
28 mm. dik. De dikte van de delen hangt samen met de eisen die men aan de deur stelt: als het
een deur is van ondergeschikt belang dan kunnen de delen dun zijn; een staldeur daarentegen
moet stevig zijn, dikke delen zijn hier op z’n plaats.
De vellingdelen worden met hun “holle” kant aan de achterzijde en met de hartzijde aan de
voorzijde tegen de klampen gespijkerd. In verband met de sterkte van de deur is het aan te
bevelen om de spijkers een halve cm langer te nemen dan de gezamenlijke dikte van het hout.
De doorstekende punten moeten met een drevel worden omgeslagen.

Fig. F

Fig. G

Fig. H
lood (NHL 18)

hangkant

watervast verlijmd multiplex
groef

spiegelklamp
dwarsklamp

Fig. I

Fig. J

schotwerk

Als deze deur wordt afgehangen in een kozijn met een sponning dan moeten ter plaatse van de
klampen uitsparingen in het kozijn worden gemaakt waarin de einden van de klampen passen.
In geen geval mogen de klampen worden ingekort want die moeten in verband met de sterkte
van de deur hun maximale lengte en breedte behouden.
Fig. E laat de achterzijde van een deur zien die behalve dwarsklampen ook spiegelklampen en
schoorklampen heeft. De schoren geven de deur extra steun tegen doorhangen. De onderkanten
van deze schoren wijzen naar de hangkant d.w.z. naar de kant waar de scharnieren zich bevinden.
Bij deze deur hoeven geen uitsparingen in de kozijnstijlen gemaakt te worden zoals omschreven
bij fig. C en D.

In plaats van gesloten bovenpanelen werden ook wel ramen
toegepast die aan de buitenzijde werden afgedekt met gietijzeren
sierroosters.

Luiken
Fig. G laat de voorkant van (gesloten) vensterluiken zien. Ook hier is
sprake van schotwerk op klampen zoals bij de opgeklampte deuren.
Het schotwerk is 22 mm dik, de klampen 27 mm. In plaats van delen
voor het schotwerk kan men ook watervast verlijmd multiplex
gebruiken met een dikte van 18 mm. In de multiplex plaat worden
ondiepe groeven getrokken om deze luiken zoveel mogelijk te laten
lijken op oude luiken met naden tussen de planken (zie detail).
Het luik kan gesloten worden met een ijzeren staaf (5x25 mm) die
boven in een kram hangt en aan de onderzijde is voorzien van een gat
voor een ijzeren pin.
De achterzijde (fig. H) laat de klampen zien, de vakken (spiegels)
worden vaak in lichte kleuren geschilderd
(zie hoofdstuk 19 Kleuren en verf ).
Een eenvoudig luik is getekend in de fig. I en J, de constructie is gelijk
aan die van de opgeklampte deuren.
Om inwateren te voorkomen moet op de bovenrand van de luiken
een strookje lood worden aangebracht dat vastgezet wordt met
koperen nageltjes (zie detail).
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detail

lood

lood (NHL 18)
koperen nagels

Mendeuren

schotwerk
dwarsklamp

De grote deuren van een boerenschuur die mendeuren worden genoemd bestaan uit een houten
frame (de klampen) waartegen houten schroten (delen) met een vellingkant (een V-naadje tussen
de planken) worden bevestigd. Deze bekleding noemt men het schotwerk.
De houtmaten voor de vellingschroten zijn 22x139 mm en voor de klampen 27 x 163 mm of
27 x 188 mm. De schroten worden met de hartzijde aan de voorkant en met hun (meestal) holle
zijde aan de achterkant tegen de klampen bevestigd.

Mendeuren

wit randje

buitenzijde

dwarsklamp

spiegelklamp

De houtsoort voor de schroten kan grenen, douglas–fir of western red cedar zijn.
Voor de klampen kan grenen of geïmpregneerd vuren gebruikt worden.
De schoorklampen zijn nodig om de deur te beschermen tegen doorhangen.
Omdat deze deuren vaak openstaan bestaat de kans van inwateren. Daarom is boven op de
deuren een strookje lood, dat vastgezet wordt met koperen nageltjes, zeer aan te bevelen.
De deuren moeten worden afgehangen met zware thermisch verzinkte gehengen en het is
raadzaam om de achterkanten van de gehengen, vóór dat met het afhangen wordt begonnen,
twee maal te behandelen met een goede roestwerende primer.
Laat bestaande gehengen die opnieuw gebruikt worden eerst staalstralen en daarna behandelen
met een epoxycoating.
Om ervoor te zorgen dat het klinket (kleine deurtje) vormvast blijft kunnen de vellingdelen tegen
een plaat van watervast verlijmd multiplex met een dikte van 20 mm worden bevestigd.
De onderzijden van de deuren moeten absoluut vrij blijven van de grond om optrekkend vocht te
vermijden en om de onderkanten te kunnen schilderen.
Voordat de vellingdelen tegen de klampen worden aangebracht is het belangrijk dat al het hout
rondom minimaal 1 maal is behandeld met verf, beits of dergelijke.

schoorklamp
klinket

binnenzijde

Gebruik zoveel mogelijk roestvaststalen nagels, schroeven en
bouten.
Na montage van alle houten onderdelen deze minimaal 1 maal maar
beter is 2 maal behandelen met verf, beits of dergelijke. Geef de
onderkant van de deuren een extra laag.
De kleur van het schotwerk en het klinket is meestal zwart
(zie hoofdstuk 19 Kleuren en verf ), het raampje wit en langs de
buitenomtrek van de mendeur en het klinket een wit randje met een
breedte van 50 mm.
Soms worden gehengen ook in een aparte kleur geschilderd maar al
gauw wordt het geheel dan te bont.
Het doorhangen van de deuren in geopende toestand kan worden
voorkomen door de deuren te ondersteunen door iets wat geen
water kan opnemen, denk in dit geval aan optrekkend vocht.
Over het aantal raampjes in mendeuren zijn de meningen verdeeld.
Men zegt dat 2 raampjes typisch Walchers is in tegenstelling met
bijv. Zuid-Beveland waar slechts 1 raampje wordt gebruikt.
Als inwoner van Zuid-Beveland kan ik echter zeggen dat hier veel
schuren zijn waarvan de mendeuren 2 raampjes hebben.
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staander
hartzijde

250 cm

werkende breedte

Het potdekselwerk

holle zijde

De eerste methode is in Zeeland voor de schuren de meest gebruikelijke en geeft de mooiste
horizontale schaduwlijnen.

Fig. 1

muurplaat

Het potdekselwerk

dpc folie

Fig. 4
stijl

Fig. 2
maaiveld
witte rand 50 mm

gecontramald

rabat

voorkant is wit

kopse einden
steken
50 mm door

Fig. 3
aanzicht hoek langsgevel

aanzicht hoek kopgevel

Bij de tweede is dat nauwelijks het geval, de gevels zijn dan veel vlakker. Je ziet rabbatwerk vaak
bij kleinere aanbouwen van een woning en dan ook nog in een meer bebouwde omgeving.
In dit verband zal nu verder worden ingegaan op het potdekselwerk.
De planken hebben een maat van 22 x 270 mm, de maximale lengte is ca. 6 m.
De houtsoort kan zijn geïmpregneerd vuren, grenen of douglas-fir.
De planken overlappen elkaar in de breedte ca. 20 mm en worden met hun hart aan de buitenzijde
en met hun holle zijden tegen de staanders en liggers bevestigd. Van de planken blijft dan nog
25 cm in het zicht, dat wordt de werkende breedte genoemd.
Per kruising van een plank met een staander slechts 1 rvs daadnagel van voldoende lengte
gebruiken en geen 2 of 3 want dan worden de planken opgesloten, zij kunnen niet meer “werken”
(krimpen en uitrekken) met een grote kans op scheurvorming.

klos

Fig. 5

De houten gevels van schuren en bijgebouwen bestaan uit planken die tegen een frame van
houten staanders en liggers worden bevestigd.
Er zijn twee methoden: het potdekselwerk en het rabatwerk.

Probeer zoveel mogelijk planken uit één stuk te gebruiken om kopse naden te voorkomen.
Zorg voor voldoende breed hout achter een kopse naad zodat de spijkers wat verder van de kop
verwijderd, in de planken geslagen kunnen worden (fig. 5).
Het ziet er verzorgd uit als bij de buitenmaatvoering van de kozijnen rekening gehouden wordt
met de werkende breedte (fig. 1).

Over de afwerking van de hoeken is veel te doen (fig. 3).
De meest eenvoudige maar nogal lelijke oplossing is om op de
hoeken een dikke lat aan te brengen waar de planken van de kopen langsgevels tegenaan lopen.
Veel sierlijker en authentieker is het “omgekeerde trapje”:
de planken van de langsgevels lopen nog 50 mm door en de planken
van de kopgevel lopen in vorm gezaagd (gecontramald) tegen de
schuine planken van de langsgevels aan.
Natuurlijk moeten de witte randjes niet ontbreken hoewel dat een
beetje plaatselijk gebonden is. Er zijn ook genoeg schuren die geheel
zwart zijn.
In het potdekselwerk zitten soms merkwaardige raampjes die
muzenoortjes worden genoemd (fig. 4). Als het goed is zijn dit gaatjes
in de planken met een plaatje glas aan de achterzijde.
Veel licht geven ze niet maar ze zijn wel leuk.
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Hang- en sluitwerk
Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Hang- en sluitewerk

Fig. 6

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 16

Fig. 1

het zgn. platte scharnier, met een vaste pen, dat gebruikt wordt voor licht werk.

Fig. 2

een smalscharnier, eveneens voor licht werk.

Fig. 3

een scharnier met een losse pen voor zwaarder werk. Het voordeel van dit
scharnier is dat een raam of deur kan worden uitgenomen door de pennen
omhoog te tikken. Om vastroesten te voorkomen wordt de pen in een stalen
scharnier vaak in koper uitgevoerd.

Fig. 13

twee duimen die verschillend zijn en als 1 stel bij elkaar
horen. De ene is aan de bovenkant van de
pen afgerond, dit wordt het appeltje genoemd.
De andere is puntiger en wat langer, dat is het peertje.
Deze zouden het afhangen van luiken en deuren
vereenvoudigen.

Fig. 14

een klinkstel dat vroeger veel gebruikt werd bij de
Zeeuwse boerderijen. De klink draait om een vast
punt (schroef ) op de deur en valt bij een gesloten
deur in een neus die afgeschuind is om het sluiten te
vergemakkelijken. De klink kan niet te hoog worden
opgelicht omdat de beweging wordt belemmerd door
het “paard”. Het paard is in feite een grote kram met
een gesmeed haakje waarmee men de deur naar zich
toe kan trekken. De lichter wordt van buiten af bediend
door het draaien van een kruk of ring. Soms zit er
aan de klink een greepje of palletje waarmee de klink
gelicht kan worden.

Fig. 4

een kogelscharnier met een losse pen. In het scharnier zijn twee kogellagertjes
opgenomen. Het tweede lagertje kan omgewisseld worden als het eerste
versleten is. Omdat deze lagertjes een groot deel van de wrijving opvangen zijn
ze zeer geschikt voor zware deuren.

Fig. 5

een fits. Ook deze worden gebruikt voor het afhangen van zware deuren,
ze draaien licht dankzij een kogellager of een bronzen ring die na slijtage
gemakkelijk te vervangen zijn.

Fig. 6

een paumelle. Hier geldt het zelfde als voor fitsen.

Fig. 7

een raamgeheng. Dit geheng kan gebruikt worden voor opgeklampte deuren
maar ook voor ramen waar zij de hoeken van de ramen versterken.

Fig. 15

een gesmeed geheng, sierlijk van vorm dat vaak
gebruikt werd voor staldeuren.

Fig. 8

een kruisgeheng en wordt gebruikt voor opgeklampte deuren. Het geheng wordt
met slotbouten bevestigd op de deur.

Fig. 16

een luikwervel in de vorm van een herderinnetje zorgt
dat het luik in geopende stand wordt gefixeerd.

Fig. 9

een duim waarin het geheng rust en dat tegen de kozijnstijl wordt geschroefd.

		

Fig. 10

een duim die d.m.v. een draadeind en moer tegen de kozijnstijl wordt aangebracht.

Fig. 11

een klauwduim die ingemetseld wordt. De duimen moeten zeer goed tegen roest
beschermd worden want bij roestvorming ontstaat uitzetting met als gevolg dat
het metselwerk kapot wordt gedrukt.

Fig. 12

een hakkelduim die in het kozijn wordt geslagen in een nauwkeurig gemaakt gat.
Weerhaken moeten het kozijn op zijn plaats houden en ook hier geldt dat
de roestwering optimaal moet zijn.

De sluiting van mendeuren (hier niet aangegeven)
gebeurt met een espagnolet. Dit is een stalen buis,
vroeger een houten paal, die gemonteerd is aan de
binnenkant van de afsluitende deur. De buis kan
draaien en heeft aan de onder- en de bovenzijde een
kromme haak die om een pen in de bovendorpel van
het kozijn en een pen in de onderdorpel kan haken. De
deur is alleen aan de binnenzijde af te sluiten.
De andere deur die als eerste gesloten wordt, is aan de
binnenzijde voorzien van een houten wervel die in een
gat in de bovendorpel van het kozijn valt.

bovenaanzicht

Fig. 15
paard

klink

Fig. 13
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Hekken
Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. A

is een eenvoudig weilandhek van strip- en hoekstaal, vaak afgehangen aan
gebruikte bielzen.

Fig. B

is een loophekje van stripstaal en ronde ijzeren staven. De palen kunnen van hout
maar ook van gietijzer zijn. Zo’n hekje werd nog al eens geplaatst aan het begin
van een paadje dat leidde naar de voordeur van de woning. Het is een sierlijk hekje
met zijn gietijzeren pijlpunten en granaatappels.

Fig. C

is een damhek voor afsluiting van het erf. Het smeedwerk is eenvoudig met boven
op het hek het Odal symbool, een runenteken.*
De palen kunnen van hout of natuursteen zijn, later werden de palen ook van
beton gemaakt.

Fig. E

Fig. D

is een hek van siersmeedwerk met palen van natuursteen. Dit hek is al een stuk
voornamer dan het hek van fig. C.

Fig. E

is een houten hek met houten dampalen. Deze hekken werden nog al eens
toegepast in de eerste helft van de vorige eeuw. Ze vereisen veel onderhoud
en dat is vermoedelijk de reden waarom ze niet veel meer gemaakt worden.

Fig. F

is een voornaam hek behorend bij een voorname boerderij met zijhekken
waarvan er een als loopdeurtje dienst doet. Dit is een hek dat uitgaat van een
doorrijbreedte van ca. 3 m zoals dat vroeger vóór de landbouwmechanisatie
gebruikelijk was.

Fig. G
		

is het zelfde soort hek als dat van fig. F maar nu met een doorrijbreedte van 4,5 m.
Getracht is om het zelfde beeld op te roepen maar dat lukt maar ten dele: de
bovenrand van het hek heeft hier een slappe vorm gekregen, m.a.w. de pit is er uit.
Het komt nogal eens voor dat de grote doorrijbreedte niet meer nodig is omdat
bijvoorbeeld er elders een nieuwe brede toegang naar het erf is gemaakt of
wanneer de agrarische bestemming van de boerderij is komen te vervallen.
In zo’n geval zou de oorspronkelijk breedte weer kunnen terug komen.

Fig. F

Fig. G

pijlpunt
paal
maaiveld
80 cm

Hekken

		

poer

		

zijaanzicht
koppelbalk

bovenaanzicht

paalkop

* Zie het artikel “Symbolen in Zeeuws-Vlaanderen” in het Zeeuws Tijdschrift, Jaargang 22,
nr. 6 van Jan van Hinte.

Palen willen nog al eens scheef gaan staan door verzakking of ten
gevolge van het gewicht van de hekken.
Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de fundering
en zeker bij palen van natuursteen of beton waarvan de onderkanten
kunnen worden ingestort in een voet van beton; men spreekt dan van
een poer.
Om het geheel nog steviger te maken kunnen poeren met elkaar
worden verbonden door middel van een koppelbalk.
Om opvriezen te voorkomen moet de onderkant van de poeren op
minimaal 60 cm onder het maaiveld komen.
Het is gewenst om hekken die openstaan te ondersteunen.
SLZ heeft voor geïnteresseerden die zelf dampalen van gewapend
beton willen maken een mal die kan worden geleend, samen met een
gebruiksaanwijzing. Verder beschikt SLZ over veel informatiemateriaal
dat over hekken gaat.
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Water-, regenbakken en welputten
Water- en regenbakken

doorsnede

Voor het verzamelen en het opslaan van consumptiewater waren er vóór de aanleg van de
drinkwaterleidingen beperkte mogelijkheden. In hoofdzaak werd het drinkwater dat aangevoerd
werd via regenwaterafvoeren, bewaard in kleine keldertjes, zgn. waterbakken of regenbakken
die meestal tegen of vlak naast de woning zijn gesitueerd. Deze waterbakken staan in de directe
omgeving van de woning, soms zijn ze tegen de woning aangebouwd.
Het water werd opgehaald met een putemmer of een pomp.

doorsnede

Water-, regen bakken en welputten

deksel

Waterbak
hardsteen

Het keldertje was gemetseld met een harde steen, liefst klinkerkwaliteit en met een waterdichte
specie waarin tras was vermengd. Voor de kwaliteit van het drinkwater was het van belang dat
geen verontreinigd oppervlakte water in de kelder kon doordringen, want vaak lagen de mestput
en de waterbak dicht bij elkaar. Voor extra waterdichtheid werd tegen de binnenwand van de
kelder nog wel eens een metselsteen op z’n plat aangebracht, een zgn. klamplaag en op de
bodem een laag plavuizen.

ventilatie
bovenaanzicht

Om aan de buitenzijde normale voegdikten te krijgen moeten de in
koppenverband gemetselde stenen taps worden gezaagd en ook de
stenen van de rollaag moeten taps zijn.
Net onder de bovenrand kan i.v.m. de veiligheid een stalen rooster
waarvan het middengedeelte scharnierend is, aangebracht worden.
Niet altijd werd de bovenrand gemetseld, het kwam ook voor dat er
een houten omheining rond het putgat werd aangebracht.
Het water werd soms opgehaald met een emmer die soms verbonden
was met een ijzeren staaf.
Deze staaf werd verlengd met een houten stok die “scharnierend”
was gekoppeld aan een horizontale paal of balk die in het midden
rustte op een staak en aan het andere eind voorzien was van een
contragewicht. De staak stond vlakbij de put en was een paal of een
boom met een restant van een tak waarin de horizontale paal rustte.

rollaag

Het dak van het keldertje was een gewelfje met daarop de hals of keel gebouwd.
De bovenzijde werd voorzien van een plaat hardsteen (arduin) met een rond gat dat afgedekt
werd met en houten of ijzeren deksel.

rooster

maaiveld

profiel
keel

mal
bovenaanzicht

Welputten
Een andere manier voor de watervoorziening was de welput. Men groef een gat in de grond tot
dat men in het grondwater was aangeland. In een ronde vorm werd de wand van de put gemaakt,
soms gestapeld maar ook gemetseld met open stootvoegen, zodat het grondwater in de put kon
vloeien.

open stootvoegen

Welput

doorsnede

Het hoger opgaande metselwerk werd normaal gemetseld en vernauwde zich tot een keel
tot zo’n 90 cm boven het maaiveld. De bovenrand werd afgewerkt met een rollaag
(zie hoofdstuk 2 Diverse metselwerken).

Soms willen eigenaars zelf hun put weer opmetselen. Zij kunnen dan
het beste eerst een mal maken (van bijv. underlayment) die bevestigd
wordt aan 4 profielen en die langs die profielen omhoog kan schuiven.
Op de profielen staat de lagenmaat aangegeven en op de mal zelf
rond het gat dat correspondeert met de omtrek van de put, de
voegenverdeling.
Zodra er weer een laag gemetseld is wordt de mal 1 laag omhoog
gebracht, net zo vaak totdat de juiste hoogte is bereikt.
Welputten werden ook gemaakt zonder de verbreding van het
diepere gedeelte of met 4 of meer betonringen die op elkaar werden
gestapeld, maar daar wordt in dit kader niet verder op in gegaan.
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Mergstralen

schors
cambium

Hout

spint
kernhout

Hout was eeuwenlang bijna het enige materiaal voor het bouwen van onderkomens voor mens
en dier. In onze streken was men aangewezen op het hout dat hier ter plaatse groeide langs de
(hogere) kuststreken. Pas veel later werd hout van elders aangevoerd zoals eikenhout uit Duitsland
en grenenhout uit de Oostzeelanden.
Hout is een prachtig materiaal dat echter ook zijn beperkingen heeft: het is gevoelig voor vocht,
voor brand, voor ongedierte en voor de invloeden van het klimaat. Het is dus van belang om een
goede houtkeuze te maken en vervolgens het hout zorgvuldig te bewerken.

hart

Hout

Als een stam dwars is doorgezaagd dan ziet men in het midden het hart met daarom heen de
jaarringen, het aantal geeft de leeftijd van de boom aan. De binnenste jaarringen zorgen voor
kernhout, het buitenste jongere hout is het spinthout. Om het spinthout bevindt zich de schors.
Tussen spint en schors ligt de groeiring (Cambium) die zorgt voor de diktegroei.
Het beste hout is het kernhout, het spinthout is van mindere kwaliteit en heeft de neiging om
sterk te werken (krom trekken). In een groot aantal gevallen is spinthout wel bruikbaar.
Zodra een stam is geveld wordt hij naar de zagerij gebracht, waar hij met een raamzaag of een
lintzaag wordt verzaagd tot balken, platen en planken.
wankant
vierkant bezaagd

hartplaat en hartvrij hout

meskant bezaagd

blokhout in verschillende dikten

hartgekloofd

halfkwartier gezaagd

De verschillende manieren van zagen zijn hier aangegeven.
Bij “vierkant bezaagd” hout blijven nog wankanten over, zonder wankanten heet het hout
“meskant bezaagd”.
Hout met een hart heeft de neiging te scheuren. Om scheurvorming en het werken (kromtrekken)
te beperken wordt het hout over het hart doorgezaagd: (hart gekloofd).
Het beste is om geheel geen hart in het hout te hebben zoals bij het kwartier zagen: zaagsneden
in de richting van het hart, en halfkwartier zagen: eerst wordt de stam in 4 gelijke kwarten gezaagd
en vervolgens wordt elk kwart verzaagd tot evenwijdige stroken.
Na het zagen moet het hout worden gedroogd, dat kan in open loodsen waar het op latten wordt
gelegd of kunstmatig in droogovens. De droogtetoestand is vastgelegd in 5 klassen. Klasse 3 wordt
luchtdroog hout genoemd en heeft een vochtpercentage van 15 tot 18%. Let op bij schilderwerk
wanneer het percentage te hoog is.
Hout is onderverdeeld in duurzaamheidsklassen. Klasse 1 is het hardste hout en het best bestand
tegen weersinvloeden en zou 50 jaar mee moeten gaan. Klasse 5 daarentegen gaat maar 5 jaar
mee. Er wordt binnen de klassen nog een driedeling gemaakt die gebaseerd is of het hout al dan
niet behandeld is met een conserveringsmiddel en waar het hout zich bevindt.
Het zal duidelijk zijn dat hout binnen in een gebouw in het algemeen minder te lijden heeft dan
hout dat voortdurend is blootgesteld aan de buitenlucht.
Bij hout voor constructieve doeleinden is er sprake van sterkteklassen volgens NEN-EN 338.

kwartier gezaagd

Het toe te passen hout moet fsc gekeurd zijn en voorzien van het keurmerk. Dit houdt in dat er
sprake moet zijn van een goed bosbeheer, maar ook van een verantwoorde handelsketen.

Houtsoorten

klasse kg/m3

naaldhout

klasse kg/m3
Amerikaans grenen

Dennen
Vuren
Grenen
Larix
Douglat-fir

4
4
3-4
3
3-4

430
450
500
600
640

Europees hout
Eiken
Iepen
Essen
Linden
Berken
Beuken

Oregon pine
Pitch pine
Parana pine
Redwood
Western red cedar

4
3
5
2
2

580
700
540
400
370

1-2
1-4
1-2
1
5

800
550
650
1050
400

hardhout
2-3
5
5
5
5
5

700
620
700
500
600
700

Houtmaten

Merbau
Meranti
Iroko
Azobe
Okoumé

Houtlengten

Vroegere
benaming
in duimen

Ruwe
maten
in mm

Blijvende
maten
in mm*

Faktuurlengte
in cm

Reële
lengte
in cm

Bruikbare
lengte
in cm

5/8
3/4
7/8
1
1¼
1½
1¾
2
2½
3
4
4½
5
6
6½
7
8
9

16
19
22
25
32
38
44
50
63
75
100
115
125
150
160
175
200
225

13
16
19
22
27
33
38
43
56
67
90
103
114
139
149
163
188
212

185
215
245
275
305
335
365
400
430
460
490
520
550
580
610
640

183
214
244
274
305
35
366
396
427
456
488
518
548
578
610
640

178
200
239
269
300
330
361
391
422
451
483
513
543
573
605
635

* Maten na schaven, schuren en drogen voor europees grenen en vurenhout en voor hardhout zoals meranti.
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voetlood
NHL 18

kraal

Zink en lood
klang
breed 40 mm

zink
panlat

muurplaat

zink nr. 14
ruimte voor
uitzetten
boeiboord

muurplaatanker

gootklos

Zink

Lood

Zink wordt gebruikt voor mastgoten, het bekleden van bakgoten, vergaarbakken,

Bladlood in diverse dikten wordt geleverd op rollen die een breedte

hemelwaterafvoeren, randen van platte daken en voor het bekleden van komplete daken.

hebben van 1, 1,5 en 2 m.

Het materiaal is hard maar ook broos, het kan bij lage temperaturen gemakkelijk scheuren als het

De naam van de loden bladen houdt verband met het gewicht in kg/m2.

wordt gebogen.

Zo is er bijv. lood van 10 kg/m2. Vroeger werd daar de benaming van
“10 ponds lood” aan gegeven hetgeen een beetje verwarrend was.

Zink en lood

Bakgoot

De dikte van de zinken platen wordt aangegeven met een nummer: nummer 1 heeft een dikte van

Tegenwoordig is er in zo’n geval sprake van NHL 10 (Nederlands

0,05 mm en loopt op tot nummer 26 met een dikte van 2,68 mm.

Handels Lood).

Zink nr. 12 met een dikte van 0,66 mm wordt gebruikt voor regenwaterpijpen, nr. 14 met een dikte

loodslabbe NHL 20
voegdiepte min. 40 mm
vast zetten met loodproppen
aanvoegen met cement specie

van 0,82 mm voor het bekleden van smalle goten en nr. 16 met een dikte van 1,08 mm voor het

Lood wordt in de bouw gebruikt voor:

bekleden van brede goten, mastgoten en dakbedekkingen.

• boven- en onder kozijnen NHL 10, 12 en 15,

Door de stugheid van het materiaal is nr. 14 al tamelijk moeilijk te bewerken, voorkom daarom

• voeg- en slabbelood, de afdekking van nokken, hoekkepers,

ingewikkelde vormen.

voetlood, en loketten: NHL 18,20 en 25,
• nokken en hoekkepers van grote daken NHL 30.

loket
betere oplossing

Zink kan door galvanische corrosie worden aangetast. Zie hoofdstuk 22 Galvanische corrosie.
De uitzettingscoëfficient van zink is groot, bij alle zinkconstructies daarom rekening houden met

Lood is een uitstekend bouwmateriaal dat goed te bewerken is en

uitzetten en krimpen, het zink mag niet star worden opgesloten.

heel goed te recyclen, 99% is opnieuw bruikbaar.
Door gebluste kalk en siliconenkit kan lood worden aangetast.
Voor het aanbrengen en bevestigen van zink en lood

open stootvoegen

zie Hoofdstuk 23 Uitzetting van metalen.

loodslabbe
loket NHL 16
strook lood NHL 18
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Het waren eenvoudige kleurenschema’s die voor de agrarische gebouwen in Zeeland werden
gebruikt: voor het woonhuis en de stenen bijgebouwen zoals de bakkeet waren de kozijnen en
goten gebroken wit en de deuren, ramen en luiken groen. De houten bijgebouwen bijna altijd
zwart met witte ramen, witte deuromlijstingen, witte makelaars en witte windveren.
Vaak zijn afwijkingen op dit schema te zien die te maken hebben met wat plaatselijk gebruikelijk is.
Men spreekt van de “grote zwarte Zeeuwse schuur” als kenmerkend voor Zeeland, maar de schuren
zijn lang niet altijd zwart. Andere kleuren die gebruikt werden zijn grijs-blauw, geel, groen en rood.

Kleuren en verf

Ook schuurdeuren in gemetselde gevels kunnen een afwijkende kleur hebben zoals groen en geel.
Met wit dat (de laatste tijd) veel voor deuren wordt toegepast moet je oppassen, al gauw wordt
deze witte kleur te veel, hij dringt zich in een landelijk gebied nogal op. Denk aan de witte
overheaddeuren en de witte loopdeuren in de damwandloodsen. Deze deuren vragen veel
aandacht en onttrekken zich aan het groter geheel, het heeft niets meer te maken met het
harmonisch geheel van de vroegere Zeeuwse schuur.
Regelmatig wordt een bestaande gepotdekselde schuur verbouwd tot woonruimte. Voor
de noodzakelijke daglichttoetreding worden kozijnen in de gevels geplaatst die bestaan uit
een kozijn en een raam. Als dit kozijn met raam achter in de gevel wordt geplaatst dan is een
overbrugging (dagstuk) nodig tussen de voorkant van het kozijn en de voorkant van het
potdekselwerk. Als vervolgens het kozijn met raam én dagstuk gezamenlijk in één witte kleur
worden geschilderd dan ontstaat er een grove en lelijke omlijsting. Dit kan voorkomen worden
door het kozijn voor in de gevel te plaatsen zodat een dagstuk aan de buitenzijde van de gevel
niet nodig is. Verder is het van belang om het raam- en kozijnhout zo slank mogelijk te maken
(zie ook hoofdstuk 13 Potdekselwerk).
Het is gebruikelijk om achter een mendeur een woonkamer te situeren. De deuren blijven bestaan
en worden open gezet. Een glaspui zorgt vervolgens voor de afsluiting.
Een tijd lang werd een indeling van de glaspui met een witte roedeverdeling tot kleine ruitjes
prachtig gevonden maar langzamerhand kwam men tot de ontdekking dat dit niet echt paste bij
het karakter van een zwarte schuur. Beter is om geen roede verdeling toe te passen maar grote
ruiten, zoals bij de raadszaal in Heinkenszand en bij een eventuele roedeverdeling deze donker te
schilderen om zo het grote “gat” te accentueren.
Een ander voorbeeld van het gebruik van te veel wit is het volgende:
Bij een damwandloods worden (omdat dit nu eenmaal zo hoort) witte “windveren” gebruikt die
bestaan uit een strook metaal die tot een hoek wordt omgezet. Omdat deze profielen nu toch
eenmaal op het werk zijn worden ze ook gebruikt om er de klassieke witte hoeken van de gevels
van te maken. Deze platte hoekprofielen hebben een breedte van zo’n 15 cm, de oorspronkelijke
witte randjes waren ca. 5 cm breed!
Waar de witte kleur nu wel gebruikt moet worden is bij de stopverfrandjes. Om uitdroging van de
stopverf te voorkomen werden deze geschilderd. Het gaf een prachtige omlijsting van de ruit in
het groene raam.

Kleuren en verf
Het is veel werk om de randjes te schilderen, maar het is het behoud van de stopverf en het geeft
veel voldoening als het klaar is.
Tegenwoordig wordt het glas vaak van binnenuit aangebracht (binnenbeglazing) en dan meestal
nog met glaslatten of profielen, zoals bij aluminium- of kunststofkozijnen.
Aan de buitenzijde is er van het raamhout slechts één kleur te zien zonder de ragfijne streepjes
van de stopverfrandjes en dat is wel een gemis.

Het behandelen van houten gevels gebeurde vroeger met koolteer.
Dit materiaal gaf aan de geteerde planken een mooi cachet, vooral
na een flink aantal jaren als de mooie blazen ontstonden. Vanwege
het gevaar voor de gezondheid mag de koolteer niet meer worden
gebruikt. Een vervanger voor het diepzwarte koolteer is er eigenlijk
nog niet. Carbolineum wordt bruin en is ook verboden.

Wees voorzichtig met kleuren die nu in de mode zijn en vaak niet passen in een historische
omgeving. En zeker bij kozijnen en ramen van kunststof en aluminium, want die zijn niet
overschilderbaar.
Een kleur wordt aangegeven met een RAL nummer, zo wordt de donkergroene kleur RAL 6009 veel
gebruikt voor ramen en deuren en een crème kleur RAL 9001 voor kozijnen.
Verffabrikanten hebben vaak nog een kleurwaaier met hun eigen namen zoals standgroen,
grachtengroen, monumentengroen, engelsrood, mergelwit e.d.

Mogelijk kunnen de volgende materialen (volgens opgave van de
fabrikanten) uitkomst bieden:

Een klassiek verfsysteem bestond vroeger uit een flink aantal bewerkingen. Dat kostte veel tijd en
men was zeer afhankelijk van het weer. De verven die men toen gebruikte hadden allen lijnolie
als basis. Tegenwoordig worden overwegend alkydharsen en acrylaatharsen gebruikt om verf te
maken. De laatst genoemde is voor een watergedragen verf.
Bij bestaand werk is het zinvol om te weten of in het verleden nog gebruik is gemaakt van het
oude systeem of dat er inmiddels alkydverven zijn gebruikt. Een klassiek systeem kan men
herkennen aan de scheuren en barsten, een modern systeem (alkyd) is wat elastischer en vertoont
op den duur blazen. Bij reparatie maar ook bij overschilderen moet goed worden nagegaan of de
nieuwe verf zal hechten op het oude werk.
Op plaatsen waar de verflaag ontbreekt kon vocht naar binnen dringen. Dit vocht moet niet
worden opgesloten want dan wordt de nieuwe verflaag kapot gedrukt. Dus eerst zorgen dat
een goed hechtende grondlaag wordt aangebracht, die vochtregulerend werkt: het vocht kan
er wel uit maar niet naar binnen. Na verloop van tijd volgt het proces van stoppen, (spaarzaam)
plamuren, schuren, overgronden, schuren en afschilderen. Een heel karwei dus.
Wordt alles kaalgehaald, dan is men wat vrijer in de keuze. Vaak is gronden niet nodig en kan
men volstaan met een eerste laag verdunde beitsverf gevolgd door nog twee lagen van de zelfde
beitsverf (één potsysteem).
Men kan kiezen voor een alkydverf of een watergedragen verf, glanzend of mat, langzaam of snel
drogend, een transparante beits of een dekkende etc.

Natuleum

hecht op oude lagen koolteer en carbolineum,
gewolmaniseerd hout en onbehandeld hout.
Gaat ca. 4-5 jaar mee, traag drogend bij lage
temperaturen, niet toepassen beneden
15 ˚C, glanzend.

Lucite

hecht op kaal hout, oude alkydverven, oude
acrylaatverven en oude teervervangers.
Gaat 5 jaar mee, droogt vrij snel, niet toepassen
beneden 5 ˚C, mat.

Teervervangers

hecht op kaal hout, oude alkydverven, oude
teervervangers en “echte” teerlagen.
Gaat 1- 2 jaar mee, glanzend, normaal drogend,
goedkoop.

Vewelux

beitsverf zwart, alkydverf. Hecht op kaal hout,
oude alkydverven en oude teervervangers.
Gaat 4-5 jaar mee, niet toepassen beneden 5 ˚C,
glanzend, normaal drogend.

Wijzenol LBH

alkyd systeemverf. Goede hechting.
Gaat 5-6 jaar mee, halfglans.

Libert Resacryl

acrylaatverf, goede hechting.
Gaat 5 jaar mee mits deskundig aangebracht.
Niet aanbrengen beneden 5 ˚C.

Tollens Opaakbeits alkyd-urethaanhars op waterbasis.
Goede hechting.
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Vochtige muren is een verschijnsel dat iedereen wel kent. Vaak veroorzaakt door een lekke goot,
een kapot dak, een verstopte regenwaterpijp, verkeerde details, onjuist materiaal gebruik, e.d.
Op een aantal andere oorzaken zal hier nader worden ingegaan.
• optrekkend vocht
• regendoorslag
• condensatie

Optrekkend vocht

Vochtige muren

Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren wordt meestal veroorzaakt doordat vocht uit de
bodem d.m.v. capillaire werking omhoog komt. Dit komt voor zowel in de hogere- als in de lagere
gebieden in Nederland. Het is dus niet zo dat alleen in waterige gebieden waar het grondwater
hoog staat dit verschijnsel zich voordoet, het kan net zo goed elders plaatsvinden.
Nauwe capillairen zuigen beter dan de wijdere, de capillairen van de meeste grondsoorten zijn
wijder dan die van metselwerk en zo kan het gebeuren dat het metselwerk vocht opzuigt uit de
grond en dat kan tot grote hoogten doorgaan mede dankzij diffusie en osmose en zeker als er
geen mogelijkheid voor verdampen is. In het optrekkend vocht kunnen zich zouten bevinden,
vooral in gebieden die door zout water overstroomd zijn geweest, en die zich concentreren op
de vochtgrens. Na verdamping van het water blijven zoutkristallen achter die de poriën van het
metselwerk verstoppen en daardoor de verdamping belemmeren en die vaak ook nog vocht
aantrekken ten gevolge van de hygroscopische werking.
Een vochtbarrière inbouwen zoals een cementraam (zie hoofdstuk 2 Diverse metselwerken) is een
middel om iets tegen dat vochttransport te doen.
Het probleem is dat vaak bij oudere gebouwen het cementraam ontbreekt. Een nieuw
cementraam inbouwen of ( beter) een waterdichte folie aanbrengen is een uiterst kostbare zaak,
dat moet meter voor meter gebeuren en wel onder alle muren!
Een andere methode is om d.m.v. injecteren een vochtscherm aan te brengen: er worden gaten
geboord in het metselwerk en d.m.v. spuitlansen of een andere penetratiemethode wordt een
chemische vloeistof of dergelijke ingebracht.
Om het vocht in de muur af te voeren d.m.v. ventilatie werden wel kleine poreuze buisjes (knapen
sifons) van gebakken materiaal om de 50 cm in de buitengevels aangebracht.
De binnenstromende buitenlucht zou het opgezogen vocht in de sifons moeten afvoeren.
Door de toestroom van dat vocht met zouten raakte de buitenkant van de sifon verstopt en
daarmee stopte de werking.
Er is ook nog een methode ontwikkeld die berust op electro-osmose, maar daar wordt in dit
verband niet nader op in gegaan.
Vaak worden bepleisteringen of betimmeringen aangebracht om het optrekkend vocht te
camoufleren. Buiten kan dat een bepleistering zijn van een waterdichte cement laag.

Vochtige muren
Het gevolg is dat optrekkend vocht niet kan worden afgevoerd d.m.v. ventilatie (wind) en dat het
vocht omhoog optrekt. Het pleisterwerk kan aanzienlijke schade oplopen.
In een woning worden wel bij vochtige muren lambriseringen (lage muurbekledingen) of
complete muurbekledingen aangebracht. Ook hier kan het optrekkend vocht niet worden
weggeventileerd en ook hier zal het vocht steeds hoger “klimmen”.
Het probleem blijft bestaan en wordt groter zolang de muren hun vocht niet kwijt kunnen,
m.a.w. er moet geventileerd worden!

Regendoorslag
Vooral in de kuststreken met hoge windsnelheden zijn gevels op het noordwesten, het westen
en het zuidwesten het meest gevoelig voor regendoorslag.
Doorslag kan worden veroorzaakt door een slordige uitvoering, slechte detaillering, te dunne
muren, onjuist materiaal en te weinig ventilatie.
Een spouwmuur is in principe waterdicht maar alleen als er veel aandacht wordt besteed aan
de juiste afdekking boven kozijnen en het voorkomen van valspecie in de spouw. Zowel aan de
onder- als aan de bovenzijden van de gevels moeten open stootvoegen ten behoeve van de
ventilatie aanwezig zijn.
Bij oude gebouwen waar de spouwconstructie ontbreekt, moet extra veel aandacht worden
besteed aan de kwaliteit van het metselwerk en het voegwerk. Wordt aan de binnenzijde van de
buitenmuren een betimmering met een isolatiepakket aangebracht dan moet er voor gezorgd
worden dat in dit pakket een dampremmende folie wordt opgenomen, zie Condensatie van dit
hoofdstuk.
Andere methoden voor het waterdicht maken van gevels zijn: het aanbrengen van een
pleisterlaag (kwam vroeger veel voor), schilderen, behandelen met een waterafstotende laag,
bekleden met hout, leien, metaalplaten e.d.

Condensatie
Condensatie is een bekend verschijnsel, iedereen is bekend met condens op een ruit in een koude
periode: warme binnenlucht kan meer waterdamp bevatten dan de koude. De warme lucht komt
tegen de koude buitenruit aan en condenseert.
Vaak wordt condensatie verward met optrekkend of doorslaand vocht. Op een koude buitengevel
ter plaatse van het cementraam kan warme lucht condenseren en binnen een woning kan op een
koude buitenmuur eveneens condens optreden.

Op een muuranker dat door de buitenmuur heen aan een vloerbalk
is bevestigd, kan condens ontstaan, dit anker heet in zo’n geval een
koudebrug.
Wil men een muur isoleren tegen warmteverlies, dan gebeurt dat bij
een spouwmuur in de spouw door isolatiedekens of platen tegen het
binnenspouwblad te bevestigen.
Tussen het isolatiemateriaal en het buitenspouwblad blijft een spouw
over die geventileerd moet worden.
Bij een massieve muur ligt dat anders.
In principe moet het isolatiemateriaal aan de koude kant d.w.z. aan
de buitenkant van de muur worden aangebracht. Lukt dat om een of
andere reden niet, dan komt het isolatiepakket aan de binnenzijde,
dat er (te beginnen bij de muurkant) als volgt uit kan zien:
• Een dampdoorlatende folie.
• Een regelwerk (frame) op enige afstand van de muur.
• Tussen de regels isolatieplaten, de naden dichtschuimen.
• Een stevige dampremmende folie met royaal overlappende naden.
• Een aftimmering bestaande uit een plaatmateriaal van hout, gips of
dergelijke.
Mogelijk kan tussen de dampdoorlatende folie en de achterkant van
de isolatieplaten geventileerd worden d.m.v. op afschot aangebrachte
ventilatiepijpjes dwars door de gevel heen en die aan de buitenzijde
voorzien worden van kleine roostertjes.
In het algemeen kan gesteld worden dat een goede ventilatie veel
schade kan voorkomen.
• gevelroosters van kruipruimten niet afsluiten, zorgen voor
dwarsventilatie.
• ruimten waarin veel vocht wordt geproduceerd eventueel
kunstmatig ventileren.
• In vochtige ruimten of in ruimten waar niet gestookt wordt zorgen
dat achter kasten e.d. kan worden geventileerd door deze niet vlak
tegen de muur te plaatsen.
• In nieuwe gebouwen bij het droogstoken matig ventileren en
tijdens de eerste 3 dagen goed doorstoken. Gedurende het
nadrogen kan de temperatuur lager ingesteld worden en verder bij
koel en droog weer goed ventileren.
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Bestratingen en andere terreinverhardingen

Bestratingen en andere terreinverhardingen

Halfsteens verband

Klezoren verband

Blok verband

Diagonaal verband

Keper verband

Elleboog verband

Klinkers
Oude Waaltjes
Dik Formaat
Klinker Keien
IJsseltjes

klinkers

afschot

Vooral op plaatsen waar veel gelopen werd en waar regelmatig verkeer was had men behoefte
aan verhardingen. In de dorpen en steden kent men de straten, trottoirs en de stoepen, in het
buitengebied zijn het alleen de wegen die in de loop van de tijd verhard werden.
Op het boerenerf en in de stallen kwamen verhardingen voor, zoals de bestrating op de plaatsen
waar het vee en de paarden werden gestald, de meststraat, de bestrating voor de mendeuren,
rond de rosmolen en diverse kleine straatjes rond en langs het woonhuis.
Bij de kleine landarbeiderswoningen waren niet veel verhardingen, hooguit vlakbij de woning was
er wat straatwerk.
In de buurt van de kust werden schelpen als verhardingsmateriaal gebruikt, maar dan alleen voor
paden bestemd voor licht verkeer.
Voor de verhardingen werden gebakken stenen gebruikt in klinkerkwaliteit, kasseien die uit België
werden aangevoerd en veldkeien.

afm. 20x8,5x5 cm
afm. 20x9x7 cm.		
afm. 20x10x9 cm
afm. 15x4x6 cm

maaiveld
zand

beton opsluitband
5 x 25 cm of band
van natuursteen

Doorsnede over een pad met klinkerbestrating

Kasseien
Porfier
Gres

goot

Fig. 1

Vossenkop
Boeren kasseien

rollaag

uit de buurt van Brussel,
afm.12x12, 13x13, 15x15, 17x17, 10x16, 11x17, 12x18, 13x20 en 14x20 cm
uit de buurt van Luik en Dinant,
afm. 7x9, 12x12, 13x13, 15x15, 11x17 en 12x18 cm
uit de buurt van Tienen, afm. 13x13, 15x15 cm
verzameling kasseien van verschillende maten en soorten.

Veldkeien
Onregelmatig gevormde keien afkomstig uit het noordelijk gedeelte van Nederland.

opsluiten met een goot

opsluiten met een rollaag

afschot van de gevel af

Klinkerbestratingen werden meestal in het halfsteensverband
uitgevoerd en opgesloten met een rollaag (fig. 1).
Later werden nog andere verbanden gebruikt zoals het
diagonaalverband, het elleboogverband en het keperverband.
Daarnaast zijn er nog tal van sierverbanden, vaak zijn dat combinaties
van bovengenoemde verbanden.
Kasseien kunnen worden gelegd in wildverband, met bogen,
rechtverband met doorlopende voegen of in halfsteensverband.
Veldkeien vindt men terug als straatwerk voor mendeuren en bij
toegangen tot paardenstallen. Een stevige bestrating die goed
bestand is tegen de paardenhoeven.
Stratenmaken is een vak apart.
Om te beginnen moet er een cunet (ontgraven strook grond) worden
gegraven met daarin een goed aangetrild zandbed met een dikte op
zandgrond van 30 cm tot een dikte van minimaal 50 cm op klei- of
veengrond. Wordt zwaar verkeer verwacht, zoals bij opritten, dan
moet onder het zand dat extra kan worden gestabiliseerd door het te
vermengen met kalk (verhouding 1 deel kalk - 3 delen zand) nog een
extra laag puin worden aangebracht.
Onder kasseien en veldkeien moet ook een dikke laag zand komen,
zeker als die onregelmatig van vorm zijn en dat zijn ze meestal.
De bestratingen moeten worden opgesloten door betonbanden
of door rollagen, waarvan de bovenkanten iets lager liggen dan de
bovenkant van de bestrating.
Het geheel moet worden afgetrild met een trilplaat van max. 125 kg,
waarbij gelijktijdig de voegen gevuld moeten worden met brekerszand
(verkregen door de grotere korrels van het zand te breken).
Het is wenselijk om het regenwater naar goten en straatkolken af te
voeren, de bestratingen moeten daarom een afschot naar de goten
hebben van minimaal 2%.
Ook rond het huis en andere bebouwingen moeten de verhardingen
een afschot hebben van minimaal 2%.

De kleine historische elementen in Zeeland

Galvanische corrosie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Metselverbanden en metselsteen
Diverse metselwerken
Mortels
Voegen en voegreparaties
Dakvormen
Kapconstructies
Dakkapellen, dakvensters,
schoorstenen en makelaars
Dakpannen
Goten, overstekken en dakranden
Ramen
Deuren en luiken
Mendeuren
Het potdekselwerk
Hang- en sluitwerk
Hekken
Water-, regenbakken en welputten
Hout
Zink en lood
Kleuren en verf
Vochtige muren
Bestratingen en andere terreinverhardingen
Galvanische corrosie
Uitzetting van metalen en andere materialen
Capillaire werking
Nieuwe materialen

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286, 4460 AR Goes
Tel. 0113-23 09 36,Fax 0113-25 09 55
info@slz.landschapsbeheer.nl

www.landschapsbeheerzeeland.nl

Deze uitgave is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland die over het copyright beschikt.

Uitgave: Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Auteur en tekeningen: Frans Rothuizen
Foto’s: Frans Rothuizen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Vormgeving en druk: Drukkerij Zoeteweij Yerseke
Oplage: 1000 stuks, 1e druk 2010

De kleine historische elementen in Zeeland

22
Galvanische corrosie
Galvanische corrosie is een verschijnsel dat optreedt als er twee verschillende metalen in

In de bouw kennen we het verschijnsel van de galvanische corrosie

een vochtige omgeving met elkaar in conflict komen. Metalen hebben een plaats in de zgn.

ook, maar daar wordt zelden met aparte anodeblokken gewerkt.

spanningsreeks, te beginnen met kalium en eindigend met goud.

Het is zaak om bij combinatie van metalen te letten op de plaats van
die metalen in de spanningsreeks. Hoe verder ze uit elkaar staan, hoe

Galvanische corrosie

De waarden in volt van de meest bekende zuivere metalen zien er als volgt uit:

heftiger de galvanische werking en hoe eerder de laagst geplaatste

kalium

-9,20

verwoest is.

aluminium

-1,67

Hoe dichter bij elkaar, hoe meer kans dat de constructie langer mee

zink

-0,76

gaat.

ijzer

-0,43

In de praktijk wil dat zeggen dat aluminium met koper geen goede

nikkel

-0,24

combinatie is, m.a.w. zet geen koperen goten vast met aluminium

lood

-0,13

strippen (anode), maar met koperen nagels, aluminium kan je beter

waterstof

0

niet popnagelen met roestvast stalen nagels.

koper

+0,34

Het is beter om aluminium helemaal niet in contact te laten komen

zilver

+0,80

met brons, messing, staal, tin, koper en lood en ook niet met

goud

+1,42

loodmenie.

Hoe hoger in de spanningsreeks hoe beter het materiaal bestand is tegen corrosie.

IJzer en zink liggen dicht bij elkaar, maar toch kan een roestige spijker

Als twee metalen met een verschillende plaats in de spanningsreeks met elkaar in een vochtige

of een geroeste niet verzinkte gootbeugel het zink (anode) aantasten.

omgeving in contact komen gaan elektrische stromen ontstaan.

Zink en lood gaan redelijk samen zolang ze droog blijven, maar zodra

Het materiaal dat lager in de reeks staat wordt de anode en is negatief. Het materiaal dat hoger in

er vocht in het spel komt wordt het gevaarlijk voor het zink.

de reeks staat wordt positief. De anode wordt opgeofferd ten gunste van het materiaal dat hoger

In een zoute omgeving, zoals aan de kust, kan de galvanische corrosie

in de reeks staat zoals bijvoorbeeld het geval is bij stalen schepen.

worden versneld.

Om stalen schepen te beschermen tegen corrosie worden tegen de scheepshuid zogenaamde
anoden gemonteerd. Dit zijn blokken van zink of soms van aluminium. Na enige tijd zijn de
blokken aangevreten en verteerd, terwijl de scheepshuid niets mankeert. De blokken worden op
regelmatige tijden vervangen.
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Uitzetting van metalen en andere materialen

Uitzetting van metalen en andere materialen

Bij het gebruik van metalen in de bouw moet er terdege rekening mee gehouden worden, dat

Lood

		is gevoelig voor uitzetting, zeker als het om dun lood gaat.

delen van diverse materialen ten gevolge van verwarming kunnen uitzetten en ten gevolge van

Naden tussen loden platen, stroken en slabben uitvoeren met

koude kunnen krimpen.

felsnaden zodat er binnen de naad enige ruimte is voor uitzetting.

De lineaire uitzettingscoëfficiënt van de meest gebruikte materialen ziet er als volgt uit:

Ingemetselde loden slabben niet langer dan 1 m maken en niet te

aluminium

23,2

rvs

16

hoog in het metselwerk laten beginnen, zodat de zonbelasting zo

koper

16,5

staal

12

gering mogelijk is.

lood

29,3

zink

36

pvc

80

PVC

is zeer gevoelig voor temperatuurschommeling.
Goten, hemelwaterafvoeren, e.d. van dit materiaal moeten
ruimschoots de gelegenheid hebben voor rek en krimp.

Het binnenklimaat is meestal redelijk constant, maar buiten kunnen grote temperatuurschommelingen optreden ten gevolge van de verwarming door de zon. Door directe
zonbestraling kunnen oppervlakken zeer heet worden met uitzetting als gevolg.

RVS

(roestvast staal) is een bouwmateriaal dat in hoofdzaak gebruikt

Als constructies opgesloten zijn en geen uitweg vinden, zullen zij gaan opbollen of op zwakke

wordt voor bevestigingsmiddelen, zoals schroeven, bouten,

punten gaan scheuren. Om die reden moet er altijd ruimte zijn voor de expansie.

moeren, ringen, roosters, e.d.

Een aantal voorbeelden worden hier besproken:

Er zijn aanwijzingen, dat rvs goten op de markt zullen gaan komen.

Aluminium

heeft een vrij grote uitzettingscoëfficiënt. Daarom zo detailleren dat

Staal

is redelijk bestand tegen uitzetting, denk aan de treinrails, vroeger

bijvoorbeeld aluminium gevelpanelen, gevelplaten e.d. langs elkaar kunnen

nog voorzien van voegen, maar tegenwoordig bijna geheel voegvrij.

schuiven, zonder dat dit gekraak oplevert. Gemoffelde aluminium goten

Staalplaten (al of niet voorzien van een isolatielaag aan de

kunnen in lange lengten worden geproduceerd, maar moeten wel op hun

binnenzijde) worden tegenwoordig veel gebruikt voor zgn.

dragers (beugels of klossen) kunnen schuiven. Worden de lengten te lang

damwandloodsen. De panelen die hiervoor gebruikt worden, zijn

dan moeten expansiestukken worden ingebouwd. De lijmverbindingen van

niet al te breed en blijven bij temperatuurverhoging redelijk stabiel.

de hulpstukken zoals expansiestukken, bochten en afvoeren moeten (ook
op den duur) bestand zijn tegen de spanningen, die gaan optreden tijdens

Zink

wordt veel gebruikt voor goten, platte daken en

lengteveranderingen en verplaatsingen. Omdat goten van aluminium nog

hemelwaterafvoeren. Het materiaal heeft een hoge

niet zo lang op de markt zijn, is nu nog niet te zeggen, hoe zij zich op den

uitzettingscoëfficiënt en daar moet goed rekening mee gehouden

duur zullen gaan gedragen.

worden bij het detailleren. Bij goten bijv. zowel in de breedte als
in de lengte. Bij te lange lengten moeten expansie hulpstukken

Koper

is een bijna onverwoestbaar materiaal. Ook hier rekening houden met

worden aangebracht, de zinken goot moet a.h.w. in de houten

een (beperkte) uitzetting. Naden tussen platen onderling kunnen worden

bakgoot kunnen schuiven zonder dat er spanningen in het materiaal

gesoldeerd of (waar dit kan) worden uitgevoerd als felsnaad

en in de soldeernaden gaan optreden.

(zie hoofdstuk 24 Capilaire werking, fig. 5).
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lood slab

Capillaire werking

waterniveau
loket NHL 16
strook lood NHL 18

dakbeschot

Capillaire werking is een verschijnsel uit de natuurkunde. Wordt een dun buisje (capillair) dat aan

dakbedekking

de onder- en de bovenkant open is, geplaatst in een glas met water, dan blijkt dat het water in het

1

2

buisje hoger staat dan in het glas, het lijkt of het water omhoog gezogen wordt.
Een capillair kan een buisje zijn met een kleine diameter, maar ook een spleet tussen twee vlakken.
In de bouw wordt van dit laatste verschijnsel dankbaar gebruik gemaakt, maar er ligt ook gevaar

raam

op de loer.
3

kozijn

Bij het solderen van bijv. waterleidingen worden de te solderen onderdelen in elkaar gestoken en
vervolgens verhit. Daarna wordt een staaf tinsoldeer tegen de naad gehouden, de soldeer smelt

Capillaire werking

loodslab

en loopt dank zij de capillaire werking in de naad waarna afkoeling volgt.
Min of meer het zelfde gebeurt bij het plakken van een bitumineuze dakbedekking:
het plakmiddel loopt in de naad tussen de overlap van de banen of bij het solderen van goten

5

waar het soldeer tussen de overlap van de gootstukken loopt.

felsnaad

Vervelend wordt het als een loden slab te lang is en in het (door de wind opgestuwde?) water op
het dak hangt (zie fig. 1). De naad tussen de onderkant van het lood en de schuine bovenkant van
de dakbedekking gaat als capillair werken, het water wordt omhoog gezogen en komt terecht op
een plaats waar het nu net niet moet komen.

fels

Andere voorbeelden zijn:

NHL 18

•

een te vlak dak met dakpannen. Het water wordt niet snel genoeg afgevoerd en komt
tussen de loodslab en de dakpan naar binnen (fig. 2).

zink

•

het opzuigen van het regenwater tussen de onderkant van een loodslab en de bovenkant
van een raamdorpel (fig 3). Beter is om de raamdorpel niet te vlak te leggen waardoor het
water sneller weg kan.

4

•
gootklos

voetlood dat stijf tegen de achterkant van een goot hangt (fig. 4). In dit geval moet
er ruimte zijn tussen het lood en het zink en dat kan als het zink is voorzien van een
omgezette bovenkant (felskant) (zie ook hoofdstuk 20 Vochtige muren).

Bakgoot
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Nieuwe bouwmaterialen hebben inmiddels hun weg gevonden. De vraag is of deze gebruikt
kunnen worden ten behoeve van en bij historische gebouwen. In het kort zullen een aantal
materialen zoals ze nu op de markt zijn, worden besproken.

Nieuwe materialen

Voor de daken van woningen
Betonpannen zijn grof en verweren lelijk. Vaak mogen ze daarom niet meer worden toegepast.
Voor de daken van schuren
Asbest cement golfplaten mogen niet meer gebruikt worden.
Langzaam verdwijnen ze uit het beeld.
Kunststof golfplaten verweren snel.
Metalen gemoffelde golfplaten verweren nauwelijks, ze zijn saai van kleur, ze geven geen
nuance aan het dakvlak.
Overige golfplaten zijn een redelijk alternatief voor de asbest golfplaten, zoals Ondaline.
Vezelcementplaten cementgebonden vezelplaten als vervanging van de asbestcementplaten.
Metalen platen met dakpanprofiel verweren nauwelijks, saaie dode kleuren, ze geven geen
nuance aan het dakvlak, de waarneming van de kleur wijzigt, zodra de invalshoek van de zon
verandert. Zo kan een dak met rode platen er uit gaan zien als zilverkleurig aluminium.
Vlakke metalen platen: idem.
Windveren met een dekstuk van aluminium worden als één gevouwen stuk op de markt
gebracht, de profilering is niet mooi.
Windveren met dekstukken van pvc als bij windveren van aluminium.
Voor de goten van woningen en schuren
Goten met gootklossen van pvc Er zijn geen eenvoudige profileringen die bij een eenvoudige
boerenwoning passen. Er is nog weinig ervaring over hoe dit materiaal zich op den duur gaat
gedragen. De uitzetting van dit materiaal is groot.
Goten van aluminium Er zijn geen eenvoudige profileringen die bij een eenvoudige boerenwoning passen. Nog weinig ervaring over hoe dit materiaal zich op den duur gaat gedragen.
Is dit materiaal voldoende bestand tegen het zoute klimaat, denk in dit geval aan chloor.
Goten van roestvast staal Daarover is nog niet veel te zeggen. De uitzetting van dit materiaal
is groot.
Voor de gevels van woningen
Kunststof kozijnen, ramen en luiken Aanvankelijk werden kozijnen met ramen en deuren op de
markt gebracht waarvan de voorkanten van de stijlen en het “raam- en deurhout” practisch in één
vlak lagen. De vorm leek op geen enkele manier op de gebruikelijke vormgeving zoals aangegeven
in hoofdstuk 10 Ramen. De profilering ontbrak volledig en de detaillering was uiterst grof.
Inmiddels zijn er fabrikaten op de markt verschenen die de vormen van het vroegere kozijn
redelijk benaderen. Gekozen kan worden tussen een aantal standaard kleuren en met of zonder
houtnerfmotief. De detaillering zijn nu minder grof maar de goede profileringen ontbreken.
Bij de ramen wordt volop gebruik gemaakt van overmaatse witte strips (glasroeden) tussen
de ruiten die een zekere kerstsfeer oproepen. De klassieke witte “stopverfrandjes” ontbreken.
Overschilderen van de kozijnen met ramen zal niet eenvoudig zo niet onmogelijk zijn.

Nieuwe materialen
Zonweringen van kunststof lamellen kunnen bij nieuwbouw goed ingebouwd worden boven
de kozijnen zoals dat vroeger voor rolluiken ook het geval was. Het is jammer dat deze lamellen
vaak in een witte kleur worden uitgevoerd in plaats van een wat donkerder kleur zoals groen.
Bij gesloten zonwering zal het grote witte vlak voor een overdosis zorgen, de witte kleur gaat
domineren.
Op historische gevels horen opbouw zonweringen bestaande uit grove horizontale kokers boven
de kozijnen niet thuis en zeker niet als er boven twee kozijnen 1 koker wordt aangebracht.
Beter is in dit geval om screens (verticale schermen) met een goede kleur te gebruiken die
opgerold worden in een slanke koker welke op de bovendorpel van het kozijn is aangebracht.
Glas. In het bouwbesluit is voorgeschreven waaraan de thermische isolatie van gevels en daken
moet voldoen. Voor nieuwbouw betekent dit meestal het toepassen van een thermisch isolerende
beglazing, zgn. dubbel glas, bestaande uit twee platen glas met daartussen een spouw gevuld
met lucht of een gas met een totale dikte van ca. 24 mm. Deze glasdikte heeft consequenties voor
de afmetingen van de glassponningen: het raamhout moet zwaarder worden, met eenvoudig
stopverfwerk kan niet meer worden volstaan en moet vervangen worden door glaslatten.
Dunne ranke glasroeden zijn dan veelal niet meer mogelijk en om dan toch een zeker historisch
effect te verkrijgen worden grote ruiten voorzien van witte p.v.c. strippen tussen de 2 ruiten,
de zogenaamde kerstroeden.
Dit laatste wordt soms gecamoufleerd (en dat is een redelijk alternatief ) met op de ruiten aan
beide kanten “plakroeden” aan te brengen. Plakroeden zijn meestal van hout en hebben aan
de voorzijde de zelfde afmeting en profilering als echte glasroeden. Zij worden bevestigd met
tweezijdig plakkend tape en zij moeten worden voorzien van kitrandjes langs het glas.
Wil men geen dik thermisch isolerend glas gebruiken dan kan dat want sinds kort is er een
thermisch isolerende beglazing op de markt die maar 10 mm dik is en die luistert naar de naam
van Monumentenglas (Stolker extra dun, Stolker Monuglas en Stolker Monuglas R). Dit glas heeft
een hoge isolatiewaarde, de spouw van 3 of 4 mm is gevuld met lucht of met het gas Argon of
Krypton en de binnenruit is voorzien van een warmtereflecterende coating. Voor de ruiten kan
gekozen worden voor volledig vlak glas, voor glas met een licht oneffen structuur of voor glas
met een duidelijk oneffen structuur, de laatste twee zijn bedoeld voor restauratiewerken en ter
vervanging van enkel glas in historische gebouwen.
Het glas wordt beglaasd met een speciale kit (Renoseal) die geen weekmakers of lijnolie bevat.
De maximale maat van de ruiten is 80 x 110 cm.
Pvc potdekselwerk gemaakt van stroken pvc die in allerlei kleuren en met of zonder houtnerfmotief verkrijgbaar zijn. Deze stroken zijn vaak hol van binnen en hebben niet die maten die nodig
zijn om het geheel op echt potdekselwerk te laten lijken (zie hoofdstuk 13 Potdekselwerk).
Het geheel wordt soms met aluminium profielen op zijn plaats gehouden, de hoekafwerking
gebeurt met een hoekprofiel om te voorkomen dat in de holle binnenkanten wordt gekeken.
De gevels ogen saai en egaal, het ziet er zeer kunstmatig uit en doet sterk denken aan de
buitenkant van stacaravans. Ook hier geldt dat pvc een grote uitzettingscoëfficient heeft.

Voor de gevels van schuren
Damwandprofielen Dit zijn gevouwen stalen platen die aan de buitenkant voorzien zijn van
een coating. Deze platen worden zowel horizontaal als vertikaal gebruikt. In het eerste geval
zouden ze nog het meest op het originele potdekselwerk moeten lijken maar ook hier geldt
dat er gevelvlakken ontstaan die saai en doods zijn. De afwerking is grof, zelden worden
er overstekken toegepast, op de hoeken worden dezelfde hoekprofielen gemonteerd als
gebruikt voor de”windveren” dus veel te breed en de grote overheaddeuren worden maar al
te vaak wit geschilderd.
Vlakke isolatie panelen die aan de buitenkant voorzien zijn van bijv. een dunne plaat
aluminium in kleur. Ook hier weer dat kunstmatige wat het buitengebied geen goed doet.
Bestratingen
Op de boerenerven vraagt het zware mechanische landbouwverkeer om stevige
terreinverhardingen. De verhardingen zijn aan grote slijtage onderhevig, denk aan de
aardappelen- en bietenkarren en aan de heftrucks die met hun harde wielen zorgen voor
enorme wringende puntbelastingen.
Met kasseien- en klinkerpaden kan niet meer worden volstaan en daarom is gezocht naar
andere materialen:
Stelcon platen die vlug gelegd en herstraat kunnen worden.
Betonlaag met een dikte van minimaal 20 cm die ter plaatse wordt gestort. Deze laag moet
voorzien worden van een wapening in de vorm van een wapeningsnet om scheurvorming te
voorkomen.
Asfaltlaag van voldoende dikte. In een asfaltlaag kan een bestratingspatroon worden
ingewalst.
Betonkeien groot formaat en in keperverband gelegd. Voor plaatsen waar minder zwaar
verkeer komt (zie hoofdstuk 21 Bestratingen) en andere terreinverhardingen.
Voor alle verhardingen geldt dat er eerst een goede fundering moet worden gemaakt.
Het zou goed zijn om bij het ontwerp en de aanleg van de terreininrichting rekening te
houden met een goede afstemming van de verkeersgebieden met de groenstroken en met
een goede keuze voor de te gebruiken materialen.
Hekwerken
Hekwerken en afscheidingen van pvc worden regelmatig toegepast, liefst in wit pvc,
verkrijgbaar met houtmotief, waardoor ze (volgens de fabrikant) een landelijke “uitstraling”
krijgen. Beter zijn de palen van gerecycled pvc in gedekte kleuren of van kastanjehout, zij
passen veel beter in het Zeeuwse landschap omdat ze minder opvallen.

