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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

7
Dakkapellen, dakvensters, schoorstenen en makelaars

Dakkapellen, dakvensters, schoorstenen
en makelaars

A

B

Dakkapellen

Schoorstenen

Dakkapellen zorgen voor daglicht op zolders. Dakkapellen komen in verschillende uitvoeringen
voor met o.a. een plat dak of een hellend dak.

Schoorstenen horen op een dak, een dak zonder schoorsteen ziet er nogal
kaal uit.
Ook al wordt een schoorsteen niet gebruikt voor rookafvoer dan nog kan hij
nuttig zijn voor het aansluiten van ventilatiekanalen en de cv.
In dit geval worden allerlei dakdoorvoeren voorkomen.
Een schoorsteen zelf heeft soms wat aandacht nodig, het is een beetje een
vergeten gebied. De bovenrand van het gemetselde kanaal kan bijv. als
rollaag die een beetje uitkraagt, worden uitgevoerd. Het zijn vaak kleine
dingen die het geheel wat leuker maken, houd het simpel en vermijd
uitbundige smeedwerken.
Maak de schoorsteen niet te kort of te lang. Soms is het wat lastig om de
juiste hoogte te bepalen. ( zie fig. C en D).

In het landelijk gebied is het van belang om dakkapellen bescheiden te houden. Een gevaar is dat
een dak bedreigt wordt door een te dominante dakkapel, waardoor de hoofdvorm van het dak
verloren gaat. Daarom is het beter om het dakje eenvoudig plat te houden met een klein overstek
aan voor- en zijkanten.
Verder is het zaak om de dakkapellen zo slank mogelijk te detailleren en niet detail op detail te
“stapelen” waardoor het geheel een lomp uiterlijk krijgt. De zijwangen liever niet bekleden met
schroten of Trespa, een bekleding met zink ziet er doorgaans beter uit.
Een aantal voorbeelden is getekend:
Fig. A
Fig. B

C

D

Fig. C
Fig. D
Fig. E

is een eenvoudige dakkapel, de dakkapel is ondergeschikt aan de dakvorm, het
dakvlak loopt door onder het kozijn.
is het zelfde dak maar nu met 2 afzonderlijke dakkapellen die overigens veel te
hoog staan, ook hier blijft het dakvlak intact.
geeft een dubbele dakkapel weer. Soms is zo’n dakkapel gewenst i.v.m.
de daglichttoetreding of de stahoogte. Maar als het even kan toch maar
vermijden.
geeft aan hoe het niet moet: de dakkapel is veel te groot, hij “staat” boven op de
goot en is bovendien voorzien van een pannendak. Van het dakvlak is niet veel
meer over.
is vergelijkbaar met fig. D.

wang

Dakvensters

makelaar

E
windveer

Dakvensters worden tegenwoordig veel gebruikt, bekend zijn de Velux dakvensters.
Vroeger werden dakvensters van gietijzer of staal gebruikt en later volgden de vensters van
kunststof.
Probeer het aantal vensters en de afmetingen te beperken, er komt ongelofelijk veel licht via zo’n
venster naar binnen.
Een vertikaal venster (fig. A - links) staat in het algemeen beter dan een horizontaal venster (fig. D links) en verder vallen dakvensters minder op als zij geplaatst zijn in daken met donkere pannen.
Plaats bij voorkeur de vensters aan de achterzijde van het gebouw.

Makelaars en windveren
Makelaars zijn een bekend verschijnsel, het zijn houten sierelementen die de
windveren (zie hoofdstuk 9) a.h.w. met elkaar verbinden (makelen).
Maak de makelaar van weerbestendig hout (bijv. redwood) met een breedte
van 25- 30 cm. De lengte dient in overeenstemming te zijn met de grootte
van het dak en maak hem vooral niet te kort want een “geamputeerde”
makelaar is een vreemd gezicht.
Laat de windveren (achter de makelaar) tegen elkaar aanlopen, dek de naad
af met een strookje lood om inwateren te voorkomen en breng pas daarna
de makelaar aan.
Een combinatie van een makelaar en een schoorsteen is tamelijk overdreven!
SLZ beschikt over veel informatie over allerlei vormen voor makelaars.

Zonnecollectoren en zonnepanelen
Plaats zonnecollectoren en zonnepanelen liever niet op een historisch gebouw.
Probeer ze onopvallend onder te brengen op het dak van een bijgebouw of
liever nog in de tuin.

