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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

21
Bestratingen en andere terreinverhardingen

Bestratingen en andere terreinverhardingen

Halfsteens verband

Klezoren verband
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Keper verband
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Klinkers
Oude Waaltjes
Dik Formaat
Klinker Keien
IJsseltjes

klinkers

afschot

Vooral op plaatsen waar veel gelopen werd en waar regelmatig verkeer was had men behoefte
aan verhardingen. In de dorpen en steden kent men de straten, trottoirs en de stoepen, in het
buitengebied zijn het alleen de wegen die in de loop van de tijd verhard werden.
Op het boerenerf en in de stallen kwamen verhardingen voor, zoals de bestrating op de plaatsen
waar het vee en de paarden werden gestald, de meststraat, de bestrating voor de mendeuren,
rond de rosmolen en diverse kleine straatjes rond en langs het woonhuis.
Bij de kleine landarbeiderswoningen waren niet veel verhardingen, hooguit vlakbij de woning was
er wat straatwerk.
In de buurt van de kust werden schelpen als verhardingsmateriaal gebruikt, maar dan alleen voor
paden bestemd voor licht verkeer.
Voor de verhardingen werden gebakken stenen gebruikt in klinkerkwaliteit, kasseien die uit België
werden aangevoerd en veldkeien.
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Fig. 1

Vossenkop
Boeren kasseien

rollaag

uit de buurt van Brussel,
afm.12x12, 13x13, 15x15, 17x17, 10x16, 11x17, 12x18, 13x20 en 14x20 cm
uit de buurt van Luik en Dinant,
afm. 7x9, 12x12, 13x13, 15x15, 11x17 en 12x18 cm
uit de buurt van Tienen, afm. 13x13, 15x15 cm
verzameling kasseien van verschillende maten en soorten.

Veldkeien
Onregelmatig gevormde keien afkomstig uit het noordelijk gedeelte van Nederland.

opsluiten met een goot

opsluiten met een rollaag

afschot van de gevel af

Klinkerbestratingen werden meestal in het halfsteensverband
uitgevoerd en opgesloten met een rollaag (fig. 1).
Later werden nog andere verbanden gebruikt zoals het
diagonaalverband, het elleboogverband en het keperverband.
Daarnaast zijn er nog tal van sierverbanden, vaak zijn dat combinaties
van bovengenoemde verbanden.
Kasseien kunnen worden gelegd in wildverband, met bogen,
rechtverband met doorlopende voegen of in halfsteensverband.
Veldkeien vindt men terug als straatwerk voor mendeuren en bij
toegangen tot paardenstallen. Een stevige bestrating die goed
bestand is tegen de paardenhoeven.
Stratenmaken is een vak apart.
Om te beginnen moet er een cunet (ontgraven strook grond) worden
gegraven met daarin een goed aangetrild zandbed met een dikte op
zandgrond van 30 cm tot een dikte van minimaal 50 cm op klei- of
veengrond. Wordt zwaar verkeer verwacht, zoals bij opritten, dan
moet onder het zand dat extra kan worden gestabiliseerd door het te
vermengen met kalk (verhouding 1 deel kalk - 3 delen zand) nog een
extra laag puin worden aangebracht.
Onder kasseien en veldkeien moet ook een dikke laag zand komen,
zeker als die onregelmatig van vorm zijn en dat zijn ze meestal.
De bestratingen moeten worden opgesloten door betonbanden
of door rollagen, waarvan de bovenkanten iets lager liggen dan de
bovenkant van de bestrating.
Het geheel moet worden afgetrild met een trilplaat van max. 125 kg,
waarbij gelijktijdig de voegen gevuld moeten worden met brekerszand
(verkregen door de grotere korrels van het zand te breken).
Het is wenselijk om het regenwater naar goten en straatkolken af te
voeren, de bestratingen moeten daarom een afschot naar de goten
hebben van minimaal 2%.
Ook rond het huis en andere bebouwingen moeten de verhardingen
een afschot hebben van minimaal 2%.

