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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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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
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* 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.

