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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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Rollagen, strekken en bogen
Rollaag
latei

rollaag

strek

De rollaag is een strook metselwerk van vertikaal geplaatste metselstenen,
de hoogte van de strook varieert. Hij komt op allerlei plaatsen voor zoals boven en
onder kozijnen, als muurafdekking, als beëindiging van schoorstenen, als overgang
tussen de gevelstenen van het cementraam (trasraam) en het hoger opgaande werk,
als bovenrand van een waterput e.d.
De rollaag boven een kozijn dient om het gewicht van het bovenliggende metselwerk
op te vangen. Het zal duidelijk zijn dat het hier om overspanningen van beperkte
omvang gaat tenzij er een wapening is opgenomen zoals bijvoorbeeld Murfor.

Diverse metselwerken

Een rollaag onder een kozijn zorgt voor afvoer van het water
en heeft geen constructieve functie.

hanekam of strekse toog

getoogde strek

Vlechting

Een vlechting is ook een soort muurbeëindiging.
Dit metselwerk vereist vakmanschap: eerst moet
goed worden uitgezocht hoe de vlechting er uit
gaat zien (de verdeling) en daarna is het van belang
om een metselaar te vinden die zo’n vlechting
perfect kan uitvoeren.

De strek is een sterk constructief element met veel variaties. De krachten die op de
strek komen ten gevolge van het gewicht van het bovenliggende metselwerk worden
zijdelings afgevoerd mits er daar voldoende metselwerk aanwezig is om die krachten
op te vangen.

Afdichting

De staande voegen van de strek komen in één punt samen, dat is het porringpunt.

Stroomlaag

vloer

Onder de getoogde strek ontstaat er een vlak stukje muur dat in Zeeland vaak werd
versierd met pleisterwerk of tegeltjes in allerlei kleuren en motieven.

betonbalk

rollaag

bieden een redelijke bescherming maar ook hier is
veel aandacht nodig voor de waterbestendigheid.

Strek

kruipruimte

rollaag

Ezelsruggen

De latei ontlast het kozijn en toont dat duidelijk. De uitvoering kan zijn in natuursteen,
hout, staal, gewapend beton, gewapend metselwerk en als prefab beton.

plint
maaiveld

Afdekking en beëindiging van muren kan met rollagen gebeuren.
De bovenkanten hebben in het algemeen veel te lijden onder de
invloed van het weer en daarom moet aan het metselwerk en het
voegwerk veel aandacht worden gegeven. Waterbestendig en
schuin afwaterend is het beste.

Latei
segment boog

spouwisolatie

Afdekkingen

ezelsrug

Een stroomlaag wordt gebruikt om bijv. een sleuf
onder een latei of een balk te dichten (aanstromen).
Met normaal metselwerk is dat praktisch niet te
doen en zeker niet als er sterk werk wordt verlangd.

paal

Boog

rollaag

paalfundering

pleister

De segmentboog is een van de vele boogconstructies die we kennen.
Ook hier bestaat de mogelijkheid om versieringen boven het kozijn aan te brengen.

Tras- of cementraam

Andere boogconstructies zijn de ellipsboog, de korfboog, de spitsboog,
de tudorboog en de parabolische boog.

Fundering

Met twee aparte tekeningen wordt het verschil
aangegeven tussen een fundering op staal en
een fundering op palen.

rollaag
plint

buitenspouwblad

vloer
strijkbalk

maaiveld
trasraam

vlechting

kruipruimte
balk

stroomlaag

getrapte fundering
(vertanding)

fundering op staal

Bij een fundering op “staal” komt er geen staal aan te pas, de
fundering is geheel opgetrokken met metselsteen, de naam is
wat misleidend!
In beide tekeningen is een “tras- of cementraam” aangegeven.
Ook deze naam is een beetje verwarrend, het gaat hier om een
waterdichte gemetselde laag om optrekkend vocht te weren.
(Zie ook hoofdstuk 3, Mortels)

