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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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Dakpannen
Pannen
Oud Hollandse pan

Dakpannen

Hollandse pan
18 st./m2

kruis pan
23 st./m2

Mulden pan
16 st./m2

fig. 2 nokpan

verbeterde Hollandse pan
18 st./m2

oegstgeester pan

fig. 1 eind- of gevelpan

fig. 4 dakkam

tuiles du nord
23 st./m2

Romaanse pan
26 st./m2

fig. 3 nokvorst

fig. 5 piron

Verbeterde
Hollandse pannen

De oud Hollandse pan in de kleuren rood en blauw is de meest eenvoudige
pan die we kennen, hij werd in het verleden veel toegepast zowel binnen
als buiten de steden en dorpen. Het is een primitieve pan vergeleken met
de soorten die later zouden volgen.
De pannen sloten niet goed op elkaar aan en vaak was het dak niet water-,
sneeuw- en winddicht.
Om voor enige afdichting te zorgen werden de naden tussen de pannen
gedicht met bosjes stro zgn. dokken of werden de naden aan de
onderzijden van het dak dichtgestreken met een kalkmortel.
Er werden - afhankelijk van de heersende windrichting - links- en
rechtsdekkende pannen gebruikt (getekend is een rechts dekkende pan).
De nokken werden afgedekt met speciaal gemaakte nokpannen (fig.2).
Tot het eind van de negentiende eeuw werden deze pannen met de hand
gevormd, daarna gebeurde het vormen machinaal met persen.
De verbeterde Hollandse pannen sluiten veel beter op elkaar aan dankzij de
kop- en zijsluitingen (door groeven die in elkaar passen).
Deze pannen werden machinaal gevormd, zij zorgden voor een veel
betere dichting vergeleken met de Hollandse pan. Ook hier werden linksen rechtsdekkende pannen gebruikt.

Tuiles du Nord

De Tuiles du Nord is een vlakke goed sluitende pan die een stuk kleiner is
dan de verbeterde Hollandse pan, hij wordt machinaal gevormd.

Kruispan

De Kruispan is ontwikkeld in het noorden van Frankrijk, bij deze pan
verspringen de panrijen zodat er aan het eind van het dak halve pannen
nodig zijn.

Oegstgeester pan

De Oegstgeester pan is vanwege zijn vorm een opvallende pan die vanaf
1850 gemaakt werd in Oegstgeest. Ook bij deze pan verspringen de
panrijen. Hij komt in het Zeeuwse gebied niet veel voor.

Romaanse pan

De Romaanse pan met zijn sterk gegolfde vorm doet denken aan de
pannen zoals die werden gebruikt vanaf de twaalfde eeuw, de zgn.
monniken en nonnen. De aanvankelijke platte pan (meer een soort tegel
of lei) werd voorzien van lage opstaande kanten. Deze pannen werden
tegen elkaar gelegd en de naden werden afgedekt met een aparte holle
pan. Later werden deze pannen als een geheel gemaakt.

Muldenpan

De Muldenpan ook wel Ludovicipan genoemd komt
rond 1880 op de nederlandse markt. Het is een pan
met uithollingen en voorzien van sluitingen die
voor een goede dakdichting zorgden. De pan werd
machinaal geproduceerd.

Hulpstukken
Bij een pannendak behoren hulpstukken.
Bij de Hollandse pan was er al sprake van nokpannen (fig.2), verder
werden er in de loop van de tijd nog allerlei hulpstukken ontwikkeld
zoals eind- of gevelpannen (sinds de tweede helft van de vorige
eeuw, fig. 1), nokvorsten (fig.3), onderpannen, bovenpannen en
kilkeperpannen, geknikte pannen, dakkammen (fig.4) en pirons (fig.5)
met broekstukken. De dakkammen werden in de eerste helft van
de vorige eeuw gebruikt om nokken van woningen te versieren,
de pirons werden geplaatst op de ontmoeting van de nok met de
hoekkepers.
Geknikte pannen werden gebruikt op de knik van de mansardekap
(zie hoofdstuk 5 Dakvormen).

