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Diverse metselwerken
Mortels
Voegen en voegreparaties
Dakvormen
Kapconstructies
Dakkapellen, dakvensters,
schoorstenen en makelaars
Dakpannen
Goten, overstekken en dakranden
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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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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.

