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Metselverbanden
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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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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.

