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 .  DANK AAN ...

 

  

... iedereen die mij, op welke wijze ook, geholpen heeft bij het welslagen van dit werkstuk.  Expliciete dank 

gaat uit naar de architecten die tijd hebben vrijgemaakt voor het bezorgen van informatie omtrent enkele van 

hun projecten.  Hierbij denk ik aan B-architecten, Groep 3, NERO, NOA, M. De Kooning, D. De Meester, W. 

Lahousse, H. Lecompte, B. Mahieu, F. Mees, J. Moens, B. Van Boxelaere, T. Vandenbussche, F. Vandepitte, 

E. Vanzieleghem, Philippe Vierin. 

 .  TOELATING TOT BRUIKLEEN ...

“ De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de 

scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot 

de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie.”

 .  Dank aan... &  Toelating tot bruikleen...                                                                                                                



 .  VOORWOORD

 

  

Het onderzoek naar bouwkundige detaillering, en de ermee samenhangende resultaten, richten zich tot 

de student-ontwerper.  Tot nog toe is deze voor het ontwerpen van bouwkundige details toegewezen op 

de technische regelgeving en de bestaande ontwerp-specifieke details.  Hiertussen situeert zich een grote 

leemte, waardoor het als student vaak moeilijk is een kwalitatief, realiseerbaar eindprodukt te bekomen.  De 

resultaten van dit onderzoek beogen hier geleidelijk een medium voor te bieden, onder de vorm van type-

oplossingen.  Door middel van voorbeelddetails zal ik zoeken naar een bepaalde structuur, of een systeem, 

die/dat begeleidend kan werken tijdens het ontwerpproces.  Omdat hierbij door het oog van de ontwerper 

gekeken wordt, zullen voornamelijk visuele, ruimtelijke aspecten aan bod komen, eerder dan technische.   

Het werkstuk vormt geen subjectieve oordelen omtrent de kwaliteit van de details, gezien men ieder detail 

in zijn context dient te bekijken. 

De keuze om voorbeelddetails als uitgangspunt te nemen, leidt tot een werk met een onvolledig, steeds 

uitbreidbaar karakter.  Naarmate het werk verdere aanvullingen krijgt, zal de draagkracht ervan ongetwijfeld 

toenemen.

Aangezien deze scriptie de eerste concrete stap is in het onderzoek, heb ik bij aanvang enkele  persoonlijke 

keuzes gemaakt, die de context afbakenen.  Zo zullen enkel hellende pannendaken aan bod komen, waarbij 

de aandacht zal uitgaan naar de aansluiting van de onderzijde van het dak met de opgaande wand in 

metselwerk.  Hoewel de klemtoon zal liggen op deze snede, komen ook de consequenties aan de kopse 

gevel aan bod.  Deze derde dimensie is er immers onlosmakelijk mee verbonden.  

Daarnaast vermeld ik dat in dit onderzoek, het zoeken naar een geschikt systeem meer aandacht heeft 

gekregen, dan het opsporen van x aantal details.  De problemen die opdoken bij dit laatste hebben ertoe 

geleid dat de meeste van de verwerkte voorbeelden afkomstig zijn uit eigen waarnemingen, en die van de 

begeleiders. 
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0.  ALGEMENE INLEIDING

 

0.1.  Het begrip ruimtelijke situering

Het ontwerpen van een gebouw of van bouwdelen is in essentie het ruimtelijk situeren van bouwelementen.  

Deze stelling vormt de kerngedachte tijdens het onderzoek naar principes voor het ontwerpen van details.  

Elementen of onderdelen komen niet willekeurig in de ruimte terecht.  Door middel van  voorbeelddetails zal 

daarom onderzocht worden hoe deze elementen in de ruimte geplaatst zijn en welke visuele gevolgen dit 

met zich mee brengt.  De referentie naar andere elementen maakt het mogelijk om geleidelijk te verfijnen, en 

ieder detail uiteindelijk te zien als een gestructureerd geheel.

De systematiek van het onderzoek bestaat erin bij aanvang enkele hoofdlijnen te definiëren, waarbij nagegaan 

wordt hoe deze ten opzichte van elkaar kunnen geplaatst worden. In tweede instantie wordt de situering van 

secundaire elementen ten opzichte van de hoofdlijnen en  ten opzichte van elkaar belicht.  De laatste stap 

bestaat erin de mogelijkheden te bestuderen die de, tot dan toe, gesitueerde onderdelen afwerken.  Deze 

methode laat ons toe in te zien welke de principiële verschillen zijn tussen een aantal ontwerp-mogelijkheden.  

Belangrijk is dat hierbij gepoogd wordt een denkmethodiek te ontwikkelen, eerder dan tot een afgewerkt 

geheel te komen.  

Eerst volgen enkele afspraken, die gelden in de context van dit onderzoek.
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0.2.  Afbakening van het onderzoek

In de context van het onderzoek worden een aantal aspecten verder vereenvoudigd voorgesteld of 

niet behandeld.  Teneinde een kwalitatieve detaillering te bekomen, mag de ontwerper deze geenszins 

verwaarlozen.  Voor meer informatie hieromtrent wordt echter verwezen naar specifieke literatuur.  Deze 

aspecten zijn:

 .  krachtwerking 
In het meest algemene geval kan de krachtwerking 
van een hellend dak voorgesteld worden door middel 
van een eenparig verdeelde last V, over het dakschild.  
De kracht V is representatief voor het eigengewicht, de 
nuttige last en de sneeuwlast.  Neem daarnaast ook 
de invloed van de wind W, winddruk of windzuiging, 
op in de berekeningen.
Ter hoogte van de dragende muur resulteert dit in 
een kracht P, die ontbindbaar is in een horizontale 
en verticale component (Ph en Pv).  De dragende 
muur levert de reactie voor Pv.  Ph, de spatkracht, die 
groter wordt naarmate de dakhelling afneemt, kan 
op een aantal manieren opgenomen worden.  Deze 
reactiekracht zal in het vervolg met een vector F ? 
aangeduid worden, ter hoogte van de muurplaat, 
zonder nader te specificiëren hoe deze tot stand 
komt.

 .  waterafvoer
Een pijl symboliseert de afwatering vanaf de goot naar 
beneden.  Men is zich bewust van de aanwezigheid 
van een of meerdere standpijpen, onder welke vorm 
dan ook.  Technische voorschriften kunnen helpen bij 
de begroting hiervan.
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 .  modulaire planopbouw

Het tekenen van plannen gebeurt steeds volgens een bepaalde module, die het mogelijk maakt vlot te 
werken.  Aangezien deze module niet overeenstemt met de ware afmetingen van de onderdelen zijn bepaalde 
afspraken noodzakelijk, teneinde ontwerp en uitvoering op elkaar af te stemmen.
In dit onderzoek beschouwen we de situatie van een spouwmuur, opgebouwd uit metselwerk:

De werkelijke maten van de stenen passen zich in 
de  gekozen module.  Daarna is het mogelijk de 
spouwbreedte te bepalen, in functie van de totale 
dikte van het pakket ( x . 50mm).
Daar de wanden op de bouwplaats uitgezet  worden 
aan de hand van de buitenste lijn, beschouw ik deze 
als referentielijn/vlak, in het vervolg: G.REF.

 .  materiaalkeuze en bevestiging

Naast het visuele aspect dient de ontwerper bij de keuze van materialen rekening te houden met de   
compatibiliteit van die materialen die met elkaar in contact komen,  rechtstreeks of door aflopend vocht van 
het ene materiaal op het andere.  Nefaste, voorspelbare gevolgen, zoals corrosie, zijn zo te verkomen.  

 .  hout

Bij de buitentoepassing van hout zijn enkele specifieke aspecten van belang.  De keuze voor massief houten 
planken of voor een plaatmateriaal is primair.  Overwegingen worden gemaakt omtrent zagen, schuren of 
schaven, alsook over de manier waarop en de mate waarin dit zal gebeuren.  Men dient zich af te vragen of  
de houtsoort voor de gegeven toepassing al dan niet verduurzaming verdient.  Verven, vernissen en meniën 
zijn enkele van de mogelijkheden.  Ze onderscheiden zich door tal van factoren zoals samenstelling, wijze 
van aanbrengen, werking... Voorbehandeling kan mogelijke wisselwerkingen tussen de inhoudsstoffen van 
het hout en de afwerkingsprodukten vermijden.  
Bevestigingsmiddelen en de wijze waarop krijgen hier een expliciete vermelding gezien hun belang.  Een 
goed overwogen keuze, in relatie met de houtsoort, dringt zich namelijk op voor een kwalitatief en duurzaam 
resultaat.
Zorg er tevens voor dat de huidige normen inzake brandveiligheid gerespecteerd worden.
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.  dakhelling a 

Houd bij de keuze van het dakbedekkingsmateriaal rekening met de uiterste dakhelling-grenzen waarbij 
men het materiaal kan gebruiken.  In dit onderzoek zijn de dakpannen telkens op een dakhelling van 40° 
geplaatst.
  

.  technische regels

Technische regelgeving voor de samenstelling van bouwelementen, zoals bijvoorbeeld te respecteren 
afstanden, wordt in deze context niet nader aangeduid.  De detaillering dient hieraan te voldoen , maar 
voor specifieke informatie hieromtrent verwijs ik naar produktinformatie en/of technische literatuur, zoals het 
WTCB.
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1. SYSTEMATIEK 

1.O.    Inleiding

In hetgeen volgt gaat de aandacht uit naar de aansluiting van 

het hellend dak met de gevel, meer specifiek de aansluiting 

van de onderzijde van het dak met de gevel.  Reflectie over 

de situatie aan de kopse gevel zal hierbij niet ontbreken, 

doch dit aspect past zich (nog) niet in de systematiek.

De situatie aan de onderzijde kunnen we over het algemeen in drie categorieën samenvatten, representatief 

voor de globale uitstraling op die plaats :  de extensie van het dak over de gevel (dakoversteek), de kortsluiting 

van dak en gevel, de extensie van de gevel voorbij het dak (geveloversteek).  In hetgeen volgt beperken we 

ons voorlopig tot de eerste twee situaties.  
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Wanneer dak en gevel kort gesloten worden kunnen we ons als ontwerper vragen stellen over het al dan niet 

aanwezig zijn van een goot.  De volgende voorbeelden illustreren hoe hedendaagse architectuur vaak streeft 

naar minimaliteit.  De architect streeft in beide gevallen de perfecte lijn na.  Nader inzicht toont aan dat het 

zichtbare dakvlak opgebouwd is uit afzonderlijke platen.  Deze worden geplaatst op een afstand van elkaar 

en zijn op die manier waterdoorlatend.  Het waterdichte scherm situeert zich hieronder alsook de goot, maar 

de tweede huid onttrekt deze van het oog.  Hierdoor staan deze voorbeelden principieel niet veraf van de 

traditionele situatie met goot.  

NB.

Onderstaande, letterlijk overgenomen details zijn louter ter illustratie van voorgaande opmerking.  Over hun 

technische correctheid doe ik geen uitspraak, gezien ze niet in de systematiek worden ingepast.[1]

 

De situatie met dakoversteek laat eventueel toe om zonder goot te werken.  Toch veronderstellen we in het 

kader van dit onderzoek steeds de aanwezigheid van een goot.
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1.1.   Ruimtelijke referentie

De invoering van het begrip referentie laat toe 
elementen van het dak, de gevel en bijkomende 
elementen exact te situeren.  We starten vanuit een 
voorbeeldpakket van dak en gevel.  De keuze voor 
een traditionele opbouw vermindert hierbij de kans 
op te specifieke problematieken.
De referenties, de bovenzijde van de kepers en 
het modulaire gevelvlak, zijn gekozen met het oog 
op een efficiënte realisatie.  Let wel, dit betreft een 
afspraak, deze keuze is niet bindend.  Eens de keuze 
gemaakt is dient men er zich als ontwerper wel aan 
te houden.
NB.  In het vervolg spreken we van referentiepunt,  
i.p.v. referentielijn, gezien het 2D-karakter van de 
voorstellingen.

D.REF ? 

[h x b] mm

G.REF ?

[l x b x h] mm
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1.2.   Secundaire referenties

1.2.1.  Situering van de goot en de gootafwerking

a.  situering van de goot t.o.v. de bovenzijde van de dakkeper [D.REF]

De situering van de goot in de ruimte kan herleid worden tot de positie die de goot inneemt op een 
welbepaalde verticale referentielijn, karakteristiek voor de oversteek O.   Om eenduidigheid te bekomen 
voor alle goottypes voeren we de goot in vanuit een vast punt,  het insertion point.  Onderstaande figuur 
toont dat dit punt gesitueerd is rond de knik in de goot, een vaste karakteristiek van de hanggoot.  Het 
insertion point van de goot zal tevens het referentiepunt zijn voor de afwerking.  Uitzondering hierop 
is de situatie waarbij het onderdak afwatert onder de goot, waardoor de afwerking niet kan doorlopen 
tot in de gootknik.
Om een juiste aflezing van de afstand tot D.REF mogelijk te maken, meten we DHG als de orthogonale 
projectie  vanuit het insertion point naar D.REF.
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N.B.:  
Het ?-teken, in onderstaande figuren, duidt op de vrije keuze van afwerking.

 .  situering van de gootknik ter hoogte van de bovenzijde van de dakkeper

Afhankelijk van het hoogteverschil tussen gootrand en maaiveld, kan het onderdak (hier 
vogelschroot) zichtbaar worden.  Dit is een rechtstreeks gevolg van de positie van de goot 
t.o.v. de dakkeper.
Opdat onderdak en tengellatten onvervormd zouden doorlopen over de gootslab, is het 
nodig de keper voldoende diep uit te zagen voor de aanbreng van de boeiplanken en de 
gootbeugels.

 .  situering van de gootknik een plankdikte boven de bovenzijde van de dakkeper 

De afstand van de gootknik tot de onderrand van de pan verkleint in beide gevallen:

a.  Door de keper schuin uit te zagen treedt een lichte vervorming van het onderdak en de 
tengellatten op.  Een enkele panlat volstaat in dit geval om de pan de juiste helling mee te 
geven.
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b.  Het onderdak wordt teruggetrokken van de onderrand, waardoor enkel pannenlatten op de 
gootslab liggen.  Zo vermindert opnieuw de afstand tot de onderrand van de pan.
Opgelet: Om spontaan afdruipen van stof, sneeuw en water, afkomstig van het onderdak, toe 
te laten, dient de verlengde vogelschroot voldoende stijf te zijn (vb. zink) alsook voldoende 
helling aan te nemen.

 .  situering van de gootknik in contact met de onderste pan

De goot staat in direct contact met de onderrand van de pan, waardoor de zichtbaarheid van 
het onderdak verschuift naar de onderkant van de goot.

a.  Stof, sneeuw en water afkomstig van het onderdak worden niet door de goot opgevangen, 
waardoor enkel een dakoversteek in aanmerking komt voor deze situatie.  Zo wordt de gevel 
hierdoor niet aangetast.
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b.  Het onderdak wordt teruggetrokken van de onderrand.  Een op maat gezaagde klos zorgt 
voor de juiste panhelling.  Op deze manier komt stof, sneeuw en water, afkomstig van het 
onderdak in de goot terecht, waardoor de afwerking tot aan de gootknik kan komen.
Opgelet: Om spontaan afdruipen van deze deeltjes toe te laten, dient de klos voldoende 
helling aan te nemen.

 .  situering van de gootknik onder de keper

Naargelang de grootte van de dakpannen en het gewenste aantal dakpannen in het verticale 
vlak kan de goot zich lager of hoger situeren.  De dakpannen in het verticale vlak worden 
mechanisch bevestigd.  
Om de hoeken te overbruggen maken we gebruik van een soepel onderdak.
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b.  situering van de gootafwerking

De aanwezigheid van afwerkingsplanken /-platen zorgt er in essentie voor dat de holle ruimte achter 
de goot van het oog onttrokken wordt.  Naargelang de keuze van de ontwerper kan de plank achter 
de goot verborgen zitten, ofwel door overdimensionering een sterk beeldbepalend element worden. 

 .  situering houten beplanking

De figuur toont hoe de planken deels onzichtbaar bevestigd kunnen worden, door de 
bevestigingsmiddelen in de tand aan te brengen.  Wanneer op bepaalde plaatsen toch in het volle 
vlak van de plank genageld of geschroefd wordt, kan men een minder zichtbare bevestiging bekomen  
door de koppen dieper in te drijven.    
De plaats van bevestigen hangt samen met het planktype en kan dus niet veralgemeend worden.

Bij de hoekverbinding vermijden we blootgesteld kops hout.  Een aansluiting in verstek beperkt nefaste 
gevolgen van waterindringing, zoals rotten, splijten,...

De juiste afmetingen van planken worden geval per geval bepaald. 
Let wel: Neem de dikte van de planken niet te groot, om krimp en zwelling  te beperken.

NB.
Het ?-teken voor de plank duidt op het belang van de goot bij het ontwerp van de afwerking.  Om 
visueel geen ongewenste gevolgen te bekomen, bekijkt men deze best samen.

Het ?-teken achter de plank duidt op de aanwezigheid van een structuur van de afwerking.  De exacte 
afmetingen en situering van deze structuur zullen afhankelijk zijn van de situering van de goot t.o.v. 
D.REF en van de grootte van de eventuele dakoversteek.
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1.  enkele gootplank

De gestreepte lijn achter de plank verwijst naar de gevel, die bij een enkele gootplank aansluit 
met de afwerkingsplank.

2.  enkele gootplank & horizontale afwerking

Tegen het indringen van water in het horizontaal gedeelte, is het nodig een druiprand te 
voorzien.  De problematiek stelt zich vooral aan de gootuiteinden.  Ook de kopse beplanking 
dient hieraan te voldoen.
Indien een horizontaal doorlopend vlak gewenst is, voorkomt een gaas het indringen van 
ongedierte in de holle ruimte. 

3.  enkele gootplank & schuine afwerking
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4.  enkele gootplank & afwerking volgens dakhelling

5.  meerdere gootplanken

Houd rekening met de stijfheid van de structuur.  Afhankelijk van de grootte van de oversteek 
eventueel schoren.
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1.2.2.  Situering van de muurplaat en de hoekafwerking

a.  situering van de muurplaat t.o.v. het referentiepunt

De oplegbreedte b is een belangrijke parameter bij het positioneren van de muurplaat.  Voldoende 
oplegbreedte zal het risico op afschuiving van de dakkeper beperken.  De plaats van de dragende 
muur legt de horizontale positie van de muurplaat vast.  Voor de positionering in verticale richting 
maken we een onderscheid tussen de situatie met en zonder dakoversteek:

In de situatie met dakoversteek dient de oversteekhoogte h, voldoende te zijn om de oversteek te 
kunnen realiseren.  Zonder dakoversteek kan h kleiner worden, waardoor ook de oplegbreedte kan 
toenemen.  Verder zullen we zien dat deze keuze consequenties kan hebben naar binnenafwerking.
Tussen de muurplaat en de ringbalk veronderstellen we een vaste afsteldikte van 25mm, waardoor 
ook de ringbalk kan gesitueerd worden t.o.v. het referentiepunt.  
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b.  situering van de hoekafwerking, wand/plafond, t.o.v. de muurplaat

 .  situering pleisterwerk/pleisterwerk

Het hoekdetail wordt zo ontworpen dat zich geen zichtbare scheuren in het pleisterwerk kunnen 
voordoen.  De kans op krimpscheuren ontstaat door het pleisterwerk niet onafhankelijk van de 
muurplaat uit te voeren.  Indien het ontwerp een beperkte resthoogte h van de dakkeper toelaat, kan 
de muurplaat zich, t.o.v. de keper, zo situeren dat de problematiek zich niet kan voordoen [a].
Problemen kunnen zich stellen wanneer de muurplaat, t.o.v. de keper, meer naar binnen geplaatst 
wordt [b].  De combinatie van het krimpen van de muurplaat en het niet onafhankelijk uitvoeren van 
het pleisterwerk, veroorzaakt op die manier scheuren in het laatste.  Een kooflijst kan scheuren aan 
het oog onttrekken.  Hoewel het probleem zo ook van de baan is, zoeken ontwerpers tegenwoordig 
vaak naar alternatieven.

In sommige gevallen kan het volstaan het lattenwerk iets te verdikken [c], of de dakhelling te vergroten 
[d] om het probleem op die zone te overbruggen.  Hiermee kunnen echter geen grote verschillen 
gemaakt worden.  Andere maatregelen dringen zich in dit geval op.
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1.

Het pleisterwerk wordt uitgevoerd tegen een gipskartonplaat,  die op haar beurt bevestigd is 
aan de ringbalk.  Hiertoe dient de balk minder breed gestort te worden dan de breedte van 
het binnenspouwblad.
Zo bekomen we een continue pleisterafwerking over de hoek.

2.

Door het pleisterwerk van de wand over de hoek aan te brengen, verdwijnt de continuïteit. Dit 
creeërt een schaduwvoegje in deze zone. 
Let op: De dimensies van de muurplaat laten geen spatkrachten ter hoogte van de plaat toe.
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 .  situering pleisterwerk/planken

Door het pleisterwerk van de wand te beëindigen ter hoogte van de ringbalk, en de hoek met planken 
af te werken, kan de problematiek van scheurvorming in deze zone zich niet meer manifesteren.

1.

2.
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3.

Een gelijmde ligger wordt vaak in het zicht toegepast. 
Let op: Het kantelevenwicht van de ligger laat in deze zone geen spatkrachten toe. 
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1.2.3.  Situering van het raam en de raamafwerking

a.  situering van het raam t.o.v. de gevel [G.REF]

In dit onderzoek situeren we het raam t.o.v. de gevel zo, dat de hoek in deze zone steeds met een 
steens of halfsteens verband kan afgewerkt worden.
De hoogte h van het linteel, afhankelijk van de raamdimensies, volgt uit de berekeningen.  
De linteelhoogte in de voorbeelden is telkens 300mm, wat overeenkomt met een raamlengte van ca. 
2.5m.

NB.  
De ruimte tussen het raam en het buitenspouwblad blijft open, opdat binnengedrongen water langs 
daar kan weglopen.  Door de situering van een vochtscherm, enkele steenhoogtes verder, blijft deze 
hoeveelheid water echter beperkt.
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 .  situering van het raam op kopdiepte van de gevel

.  situering van het raam met rolluik op kopdiepte van de gevel

De dimensies van het rolluik beïnvloeden de situering van het raam.  Enerzijds is het raam, 
door de aanwezigheid van geleiders, meer naar binnen gepositioneerd.  We houden ook 
rekening met extra hoogte, nodig voor de rolluikkast.
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 .  situering van het raam op strekdiepte van de gevel 

NB. Indien de breedtemaat van de baksteen verschillend is van de hoogtemaat geven deze driedimensionale 
voorstellingen een vertekend beeld.  In dit geval zijn de horizontale voegen onderbroken ter hoogte van het 
raam:
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b.  situering van de raamafwerking

Het raam situeert zich in de volgende voorbeelden telkens op kopdiepte van de gevel.  Mits aanpassing 
van de dimensies van enkele planken is alles uitbreidbaar voor andere raamposities.

 .  situering gordijnkast

De gordijnkast, in het voorbeeld, is zo geconcipieerd dat voegen van het oog onttrokken zijn.  
Door een verlenging van de kast over een afstand naast het raam, kan het volledige glasoppervlak 
vrij blijven, wanneer de gordijnen aan de kant geschoven zijn.
Voldoende afstand tussen de onderrand van de gordijnkast en de bovenrand van het 
opendraaiend raam, bevordert een goede werking.

 .  situering continu pleisterwerk
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 .  situering pleister- / plankafwerking

1. afwerkingsplank in de hoek

De afwerkingsplank wordt, dmv een hulpplankje, op 1 à 1.5cm van de afwerkingsplank 
geplaatst, waardoor ter plaatse een schaduwvoegje ontstaat.  
Een inzaging aan de kopse zijde kan het effect versterken.

2. pleisterwerk in de hoek

Aandacht voor de onafhankelijke plaatsing van het pleisterwerk ( om scheuren, door krimp van 
hout, te voorkomen):
a.  Het linteel wordt iets dunner uitgevoerd.  Bij kleine hoogteverschillen tussen linteel en 
raamkader zal eerder de tweede manier aangewend worden.
b.  De ruimte tussen de afwerkingsplank en het linteel wordt met gipskarton gevuld, waartegen 
dan gepleisterd wordt.
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2. VOORBEELDDETAILS

2.O.    Inleiding

De situatie aan de kopse gevel  is (nog) niet opgenomen in het systeem.  De details hieronder tonen daarom 
enkele standaarddetails voor deze aansluiting.
Zoals bij de onderrand kunnen we ook hier een globale onderverdeling maken in drie categorieën: 
dakoversteek, kortsluiting dak/gevel, geveloversteek.  De eerste twee komen in de voorbeelden aan bod.

a.  dakoversteek
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b.  kortsluiting dak/gevel
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2.1.   Situatie met hanggoot voor de gevelreferentielijn 

2.1.0.  Inleiding

Wanneer we de goot voor de gevel plaatsen kunnen we ons allerlei verschijningsvormen voorstellen.  In het 
volgende deel gaan we na wat de wezenlijke verschillen hiertussen zijn, door middel van de opgebouwde 
systematiek.  Hierbij komen zowel visuele als structurele aspecten aan bod.

De waarde die de variabele O, de horizontale projectie vanaf het referentiepunt, aanneemt is representatief 
voor de dakoversteek.  Samen met a, de dakhelling, volstaat O om de positie van de dakoversteek 
ondubbelzinnig in de ruimte vast te leggen.  Indien de hoogte van de dakoversteek in het ontwerp primair is 
kan dit door bepaling van de verticale projectie, vanaf het referentiepunt, en van a.
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2.1.0. O = dplank

a.  algemeen principe
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b.  opbouw

We gaan na hoe we het detail kunnen opbouwen uitgaande van het systeem met referenties en 
insertion points:
1.  situering van de voorbeeldpakketten voor dak en gevel t.o.v. respectievelijk D.REF en G.REF
    + situering van het referentiepunt, met coördinaten B & H ( in snede)
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2.  situering van muurplaat en ringbalk t.o.v. het referentiepunt
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3.  situering van goot t.o.v. D.REF
Na het bepalen van de oversteek O, situeren we de goot t.o.v. D.REF.  In het voorbeeld gebeurt 
dit op een plankdikte boven D.REF.
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 .  voorlopige aansluiting van de onderdelen
Vermijden van koudebruggen door het aansluiten van de thermische isolatie.
Het vochtscherm voorkomt indringing van vochtige spouwlucht in de dakstructuur.  Onder het 
vochtscherm maken twee open stootvoegen per lopende meter de ventilatie van de spouw 
mogelijk.
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4.  situering van gootafwerking en binnenafwerking
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5.  situering buitenschrijnwerk
Het insertion point van het raam wordt op een afstand DHR van het referentiepunt geplaatst.  Door 
de positie van het vochtscherm, juist onder de dakrand, zal het scherm eerder als spouwsluiting 
fungeren.  De open stootvoegen worden alsdanig onder het vochtscherm uitgevoerd. 
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6.  situering binnenafwerking buitenschrijnwerk
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c. consequenties naar raamsituering

De aanwezigheid van het linteel maakt dat het raam steeds op een afstand van het referentiepunt 
gesitueerd is.  De minimale afstand tot het raam zal afhangen van de grootte van het raam.  Deze 
afstand vergroot indien we een rolluik wensen te integreren.  
De linteelhoogte in de voorbeelden bedraagt 300mm, wat komt overeen met een raamlengte, lr, van 
ongeveer 2.5m.
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Indien we de goot situeren op een afstand onder de keper, wordt het mogelijk de bovenste rijen 
baksteen te vervangen door dakpannen:
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d. situatie nabij het gootuiteinde

De situering van de gootplank juist voor de gevel, m.a.w. een dakoversteek met O gelijk aan de dikte 
van de plank, maakt dat de gootplank zichtbaar wordt aan de kopse gevel.  Een situatie die zich 
vaak stelt in traditionele woningbouw:
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Situeren we de dakoversteek, O, op het werkelijk gevelvlak, in dit geval 5mm aan de binnenkant 
van de gevelreferentielijn, dan komt de afwerkingsplank in het gevelvlak terecht.  Door de plank te 
eindigen op een steendikte van de kopse gevel, is ze aan deze kant van het oog onttrokken.
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2.1.2. O > dplank

 .  algemeen

Principeel komt deze situatie overeen met de situatie waarbij de goot tegen de gevel gesitueerd is.  
Toch zijn er enkele zaken die expliciet aandacht verdienen:

. Door de dakoversteek ontstaat aan de onderzijde een buigend moment.  De waarde van dit buigend                 
moment zal toenemen met het gewicht van het dakpakket en de grootte van de dakoversteek.

. Bij de krachtswerking wordt rekening gehouden met een bijkomende factor, namelijk de
windopzuiging.  Deze factor is evenredig met de grootte van de dakoversteek.

NB.
In de voorbeelden is de dakkeper steeds samengesteld.  Dit laat bij realisatie een juistere afstelling toe 
aan het keperuiteinde.

De voorbeelden tonen slechts een aantal mogelijke dakoversteken.  We zullen merken dat het  principiële 
onderscheid tussen deze voorbeelden zich tot de afwerking beperkt.  Toch zijn ze apart behandeld, 
gezien hun specifieke visuele uitstraling.
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a.  situering minimale gootplank,  horizontale afwerking
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NB.
. De formule voor de dakoversteek O laat toe om uitgaande van de gewenste dimensies van de  
 dakoversteek, de afmetingen (p,d) van de afwerkingsplanken te bepalen.  Zo kan steeds de  
 volledige plankbreedte benut worden.
 
. Bij het berekenen van de dragende structuur rekening houden met krachtsoverdracht van de 
 structuurpanken naar de dragende muur.

. Het gekozen profiel van de afwerkingsplank laat toe kleine oneffenheden in het buitenspouwblad  
 op te vangen, zonder zichtbare gevolgen voor de plankbreedte.
 Vanwege deze oneffenheden start de beplanking vanaf de buitenkant.

Consequenties aan de kopse gevel:
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Raamsituering:

De diepte van het raam is maatgevend voor de planken, indien we volledige planken wensen.  In dit 
geval zal:
DDr = 2.(p + voeg)
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b.  situering afwerking volgens de dakhelling
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Consequenties aan de kopse gevel:

De volgende voorbeelden tonen dat de oversteek vaak verder gezet wordt aan de kopse gevel, meestal 
met de bedoeling om het plaat-karakter van het dak te beklemtonen.
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Raamsituering:

Toe nu toe werd de dakoversteek steeds gedimensioneerd door het bepalen van de horizontale 
afstand O tot het referentiepunt.  Volgend voorbeeld toont aan dat dit ook kan door het bepalen van 
de verticale afstand.  De hoogte van de oversteek komt overeen met de hoogte van het raam, beide 
t.o.v. het referentiepunt.
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c.  situering meerdere gootplanken, horizontale afwerking
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d.  situering schuine afwerking
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 . NAWOORD

Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat dit werkstuk het allereerste resultaat is van het onderzoek.  In die 

zin hoop ik dat het onderzoek in de komende jaren geleidelijk vooruitgang boekt.  Indien de systematiek die 

hier naar voor gebracht is, daarbij kan worden aangehouden, dan zal dit zijn werking bewijzen.

Enkel door voortdurende uitbreiding kan het beoogde doel bereikt worden.  Namelijk een nuttig werkinstrument 

verschaffen aan de student-ontwerper...

aan de moedige student die hierop wenst verder te werken...

Een aantal verworven details zijn niet in dit werkstuk opgenomen, gezien ik mij beperkt heb tot pannendaken.  

Het betreft voornamelijk detaillering van zinken dakbedekkingen (o.a. van ‘t Pandreitje, en enkele van Prof. 

Mees)  Indien nodig kun je deze bij mij bekomen.  

.succes.
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 . DIGITALE BESTANDEN

Deze CD-ROM bevat:

. alle gebruikte tekeningen (AutoCAD)

. het werkstuk in PDF-formaat

. het werkstuk in IN-DESIGN (CS) 
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