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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

10
Ramen

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.
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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.
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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.
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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.

