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

