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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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De meest voorkomende dakvormen

zadeldak

Zadeldak

Het zadeldak is de meest voorkomende dakvorm in Nederland, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom. Het is een simpel dak dat eenvoudig te maken is.
De nok is het enige onderdeel dat extra aandacht verdient.

Plattegronden kunnen tot eenvoudige maar ook zeer gecompliceerde
dakvormen leiden. In het voorbeeld zijn twee schilddaken te zien die
tegen elkaar aanlopen en die een gelijke nokhoogte hebben.

Schilddak

Het schilddak heeft vier dakvlakken die elkaar ontmoeten bij de hoekkepers
(zie schets onderaan). Deze vorm is al wat ingewikkelder, behalve de nok
moeten nu ook de hoekkepers worden voorzien van afdekkingen om het
geheel waterdicht te krijgen. Dit dak werd vaak gebruikt voor vrijstaande
gebouwen maar ook in de oude binnensteden komt dit dak voor.

De buitenhoek van de dakvlakken heet de hoekkeper, de binnenhoek is de kilkeper. Deze laatste heeft niet zo’n goede naam omdat
hij zeer gevoelig is voor water en sneeuw.
Ook zakgoten tussen twee dakvlakken hebben geen goede
reputatie. Zowel de kilkepers als de zakgoten vereisen een zorgvuldige uitvoering en vragen om voortdurend onderhoud.

Tentdak

Het tentdak vindt men o.a. op een hooiberg. Het is een mooie duidelijke vorm
maar voor woningen niet zo geschikt want in de kap is weinig ruimte.

Wolfsdak

Het wolfsdak met uilenbord is nogal streekgebonden en wordt gebruikt zowel
voor villa’s als voor eenvoudige woningen. Deze vorm hoort in het Zeeuwse
landschap niet thuis.

tentdak

Dakvormen

schilddak

Het wolfsdak werd wel toegepast bij de met riet gedekte Zeeuwse schuren,
voor woningen was deze vorm niet gebruikelijk. De dakvorm komt de laatste
tijd weer terug op woningen in vakantieparken die resorts worden genoemd.
wolfsdak met uilenbord

wolfsdak

mansarde kap

Mansardekap

Lessenaarsdak

gebogen schilddak

koepeldak

nok
lessenaarsdak

torendak

zakgoot

hoekkeper

kilkeper

Wordt een zadeldak met een knik in het dakvlak uitgevoerd dan spreekt men
van een mansardekap, genoemd naar de architect Mansart die voor Lodewijk
XIV het slot van Versailles en de Dôme des Invalides ontwierp en waar hij de
gebroken kappen toepaste. Later werden de dienstbodekamertjes in Parijs, die
zich op de bovenste étages bevonden, mansardes genoemd.
Het lessenaarsdak werd vroeger vooral gebruikt voor aanbouwen zoals serres
bij woningen, afdaken aan boerenschuren en zijkapellen bij kerken. Nu wordt
deze dakvorm eigenlijk overal toegepast, zowel voor eenvoudige schuurtjes als
voor woningen.
Naast genoemde dakvormen zijn er nog veel varianten zoals het torendak, het
koepeldak, het gebogen schilddak e.d.

Daken kunnen met verschillende materialen worden gedekt;
een aantal materialen met hun minimale en maximale dakhelling
is hieronder aangegeven.

min. helling

max. helling

Pannen zonder sluiting*

40°

50°

Pannen met sluiting

30°

55°

Riet

40°

90°

Leien

40°

90°

Zink

2°

90°

Koper

2°

90°

* zie hoofdstuk 8 Dakpannen

