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ConstruCtieve aansluitingen en afwerking

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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Vraag
2 Zoek de eigenschappen van de volgende glassoorten op 

internet op: enkelglas, dubbelglas, HR++glas en HR+++glas. 
Noteer ze hieronder.

 

 

 

 

Vraag
3 Voor welke beglazing voor een nieuw te bouwen huis kies jij 

en waarom?

 

Met name de houtskeletbouw werd al snel geïmporteerd uit 
bijvoorbeeld Canada. De manier van bouwen, met een binnenste 
schil die goed geïsoleerd werd, met daar omheen een buitenschil, 
was voor Nederlandse begrippen vernieuwend. De schil was van 
hout, of van metselwerk. Met hout was het ook makkelijker 
bouwen. Het materiaal is licht en daarom heb je geen zware 
fundering nodig. In deze afbeelding zie je de constructie in de 
houtskeletbouw.

Vraag
4 Hoe werk je deze aansluiting tussen een wand en een kozijn 

af?

 

 

Houtskeletbouw

3D-afbeelding van een huis met een modern 
frame

Aansluiting tussen wand en kozijn
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Je kunt om je heen kijken in een huis of gebouw en naar buiten 
kijken. Dat kan als het goed is alleen door de ramen. Als je door 
kieren tussen bouwdelen naar buiten kunt kijken is er iets niet 
goed gegaan. Bouwen is een proces. In dat proces heb je veel 
schakels. Van die schakels ben jij er in dit geval eentje. Ieder scha-
keltje maakt wel eens een fout. De eindgebruiker zit door de fout 
in de tocht en de kou.

Als het helemaal tegenzit dan moet een constructieve aansluiting 
opnieuw gemaakt worden. Soms lukt het om in de afwerkingsfa-
se maatregelen te treffen om fouten te herstellen. Eigenlijk 
verdoezel je de fout, want de fout blijft. Het gaat er dan om de 
constructieve aansluitingen te verbeteren. Dat betekent dat je de 
eerdere fout niet meer mag zien. Belangrijker is dat de verborgen, 
opgeloste fout, geen invloed mag hebben op de constructieve 
kwaliteit van de bouw.

Fouten zijn niet alleen kostbaar voor de aannemer die er extra 
werk in moet stoppen, ook voor de klant is het kostbaar als hij een 
product geleverd krijgt dat niet is zoals gewenst. Dit kan ernstige 
gevolgen hebben. Als iets niet goed is en het werk moet overge-
daan worden, kan dat zelfs tot het faillissement van bedrijven 
leiden.

ORIËNTATIE
onTWerP en WerKTeKenInG

Bouwen is een heel proces

Bouwkundige 
aansluiting kozijnen

Afbeelding A Afbeelding B

Afbeelding C Afbeelding D
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Tekeningen van bouwprojecten zijn getekend zodat je vanuit 
verschillende richtingen naar je project kunt kijken. De tekening is 
opgebouwd alsof je naar de zijden van een doos kijkt. De deksel is 
het dak en de bodem de onderste vloer. Dit kan volgens de 
Europese of Amerikaanse projectie.

In het bestek vind je alle details die nodig zijn om tot een goede 
uitvoering van de details uit de tekening te komen. Er staat in 
welke stenen je gaat verwerken en wat het materiaal is waarmee 
de tussenwanden gemaakt worden.

Tot in detail wordt alles beschreven. Ook als er tussentijdse wijzi-
gingen zijn, vind je die terug in het bestek in de nota van inlich-
tingen. De reden van wijzigingen kunnen zijn dat een materiaal 
niet meer leverbaar is, maar ook dat de eis wordt veranderd waar 
het materiaal aan moet voldoen. De aannemer die het werk gaat 
uitvoeren mag alleen eigen oplossingen gebruiken als die ook in 
het bestek en de bijbehorende tekeningen benoemd worden.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid hebben er-
toe geleid dat gebouwen heel anders in elkaar worden gezet om 
zo te besparen op energie. Een heel duidelijke illustratie daarvan 
is de opbouw van de spouwmuur. In de traditionele huizenbouw 
ziet die opbouw er heel anders uit dan de schilbouw van nieuwe 
gebouwen en huizen. In de moderne spouwmuur is vaak 100 
mm dikke isolatie verwerkt met een hoge isolerende waarde, en 
een luchtspouw van 40 mm. Een spouwmuur wordt dik als je 
daar twee spouwbladen van ieder 100 mm bijtelt. Als je een schil 
maakt en daar steenstrips als afwerking overheen aanbrengt, kan 
in de constructie een isolatielaag met een veel hogere waarde 
worden aangebracht.

Vraag
3 Er zijn veel veranderingen gaande in de bouwwereld door de 

milieueisen. Wat is een duidelijke verandering in de opbouw 
van de wanden, vloeren en daken van een gebouw?

 

 

Tekeningen lezen

Amerikaanse projectie KNB

BouwenHet exclusieve metselwerk bij Breedband

Ontwikkelingen in de bouwwereld

Steenstrips Bekijk het item in 
het NOS Journaal 
vanaf 6 minuten en 
30 seconden
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Als je voor .dwt kiest, maak je een drawingtemplate aan, een 
tekensjabloon. In een tekensjabloon leg je alle voorkeuren vast. 
In het geval van een ontwerp gaat het dan om bijvoorbeeld de 
grootheden. Als je dat prettig vindt kun je de grootte van je werk-
veld ook bepalen.

Maak een nieuw document aan, door linksboven op het icoon te klikken

Kies voor Acadiso

Kies vervolgens voor de bestandsindeling of extensie .dwg.
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Basispunt

Selecteer 0, 0, 0 als basispunt om de verplaatsing te beginnen. 
Verplaats –200, 200, 400, dit wordt gevraagd in de commandore-
gel. Je moet dan vóór je coördinaten een @ typen. Zo weet Auto-
cad dat je een beweging vanaf het gegeven punt wil, -200 over de 
x-as, 200 naar boven over de y-as en 400 de diepte in over de z-as.

Selecteer de grote balk. Druk op enter. Selecteer het kleine balkje. 
Druk op enter. Eigenlijk zie je niet veel veranderen, behalve de 
vorm van de kleine balk. Nu kies je voor View, Conceptual.

Sketchy
Je kunt voor de view sketchy kiezen en dan krijg je zoiets als in 
deze afbeelding. Let er op dat je de objecten die je af wil trekken 
eerst op de juiste plaats zet, net zoals tekst. Werk met kleur. Die 
kun je toewijzen in de eigenschappen van het object. Ook daar 
kom je met je rechtermuisknop. Het is een apart palet. Er zijn 
allerlei paletten.

Als dit je nieuwe beeld is, dan kun je nu het com-
mando Subtract uitproberen

Klik op het commando

Nu zie je pas echt goed dat je het kleine balkje 
van de andere balk hebt afgetrokken

Sketchy

Palet


