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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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Op deze site kun je lezen hoe de bouwwereld denkt over het 
belang van detaillering in aansluitingen.

Om je op weg te helpen, zie je hier een tekening van een bouwde-
tail. In dit detail is het kozijn in een wand geplaatst.

Vraag
1 Hoe werk je deze aansluiting binnen tussen wand en een 

kozijn af?

 

 

 

 

In dit detail is het kozijn in een spouwmuur geplaatst.

THEORIE
AAnSLUITInGen

Detaillering

Bouwkundige aansluiting kozijnen

Detail kozijn in wand

Hier zie je de constructie

Detail kozijn in spouwmuur

Rockwool detail 
onderaansluiting 
kozijn spouwmuur

Rockwool detail 
zijaansluiting kozijn 
spouwmuur

Tanden van de spouwmuur kun je 
hier inzetten
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Je moet een weg aanleggen in heuvelachtig gebied. Een schuin 
omhooglopende weg is langer dan een vlakke weg. Als je niet 
nadenkt over het hoogteverschil kun je een paar vrachtwagens 
asfalt tekort komen, of niet genoeg stenen hebben om de weg te 
bestraten.

Op de kaart zie je hoogtelijnen. Horizontaal (X-as) van A naar B 
is 15 meter. In hoogte (Z) ga je 10 meter omhoog van A naar B. In 
reliëf zie je de stijging Z over een bepaalde afstand X: 15 meter. Je 
krijgt dan een plaatje van de helling die je gaat beklimmen.

Jouw ontwerp bestaat ook uit objecten in de ruimte. Die hebben 
ook eigen afmetingen en een ligging ten opzichte van elkaar.

Vraag
1 Welke formule heb je nodig voor de berekening van de lijn 

tussen A en B? Als afstand X 15 meter is, en afstand Z is 
10 meter, reken dan de stijglijn tussen A en B uit.

 

 

 

 

De coördinaten van punt A zijn (15, 30, 8) en die van punt B 
(30, 30, 18). Het coördinaat is opgebouwd als (X, Y, Z)-waarde. 
Er is verandering in de X-richting, horizontaal, maar niet in de 
Y-richting, ook niet horizontaal, want die blijft 30. De Z-waarde, 
de richting in de hoogte, verandert weer wel: die neemt toe met 
10. Als je wilt, kun je nu de afstand uitrekenen die je stijgend van 
A naar B moet afleggen.

Vraag
2 De afstanden zijn nu anders. De vraag blijft wat de afstand is 

de lijn tussen A en B?

 

 

 

Je merkt al dat voor het werken in de bouw ruimtelijk inzicht 
belangrijk is. Je ruimtelijk inzicht ontwikkelt zich nog heel lang. 
Soms duurt het tot je midden twintig bent voordat je ruimtelijk 
inzicht helemaal ontwikkeld is.

Hoogtelijnen

Boven de plattegrond, onder het reliëf

Reken de stijglijn uit

Opdracht
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Er is aardig wat gereedschap dat je gaat gebruiken. We bespreken 
later enkele handgereedschappen.

Nu kan de bouw beginnen. Het inrichten van het bouwterrein is 
gebeurd. Rond het bouwraam staan de containers met materiaal. 
Alle materieel dat ingezet wordt, zoals kruiwagens, graafmachine 
en verreiker is aanwezig.

Vraag
1 Welke van de afbeeldingen toont een verreiker?

FF Afbeelding A

FF Afbeelding B

FF Afbeelding C

FF Afbeelding D

THEORIE
MATerIALen en GereeDSCHAPPen

Benodigde materialen

Verreiker

Alles staat klaar

A B

C D
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Hierboven heb je een manier gezien waarmee plinten aan een 
muur of wand kunnen worden bevestigd. Die blinde bevestiging 
wordt in de bouw veel toegepast. Soms worden kozijnen in ge-
heel, met glas, in de gevelopening gebracht en daar blind beves-
tigd. Blind betekent onzichtbaar.

Bevestiging gebeurt met montagekozijnen aan hulpconstructies 
die zijn opgenomen in de ruwbouw. Je ziet een kozijn die op zijn 
plaats gehesen worden. In de gevelopening zie je het houten 
montagekozijn waarin het bevestigd wordt.

Vraag
10 In de afbeeldingen van het plaatsen van het kozijn, zie je een 

speciale techniek om iets op de juiste plaats te brengen. Hoe 
heet de techniek waarmee je een glasplaat op kan pakken, en 
alles wat eraan vast zit?

 

Bevestiging

Kozijn bevestigen
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Er moet een gevelvullend element in de constructie zijn geplaatst. 
In je constructie is isolatie aangebracht en je werk is op enkele 
plaatsen afgewerkt met koplatten en lijstwerk en dagstukken.

De organisatie
De film is gebaseerd op de organisatie van je werkzaamheden. Je 
kunt die werkzaamheden niet allemaal in je eentje voorbereiden 
en doen. Omdat de opdrachtgever wilt weten welke effecten 
bereikt kunnen worden met het beeld, werk je het verhaal uit 
zodat er verschillende camerastandstandpunten en scènes 
gemaakt kunnen worden.

Samenwerken
Je vormt met minstens één andere leerling een team. Jullie wisse-
len elkaar af in uitvoering van de verschillende werkzaamheden 
en in de voorbereiding produceren jullie samen alle benodigde 
documenten. Denk aan de werkvoorbereiding, materiaalstaat 
en benodigdheden, lampen en opnameapparatuur, statieven en 
natuurlijk je draaiboek met script en alle camerastandpunten.

Detailtekeningen
Al de overgangen en aansluitingen in een bouwwerk worden 
vooraf uitgewerkt in detailtekeningen. Jouw project heb je dan 
ook zover uitgewerkt dat iemand anders met jouw tekening de 
opdracht kan uitvoeren. Je moet ook nog samen besluiten wat je 
gaat uitvoeren, wie wat doet en wie gaat filmen. Daarin wissel je 
elkaar volgens afspraak af.

Eisen aan de film en de constructie
Je maakt de constructie volgens jouw ontwerp.
- Je bent genoodzaakt om daarin metselwerk en timmerwerk te 

combineren en het proces in beeld te brengen.
- Je moet een bewegend deel in je werk opnemen. Een bewe-

gend deel is bijvoorbeeld een deur die in een kozijn draait.
- Perron 9¾ is een bouwwerk in een bedachte omgeving. Je laat 

zien dat je met elkaar dit product kunt bouwen. Vooraf bedenk 
je samen hoe je dit in beeld en geluid overbrengt op publiek. 
Een piepende en krakende opengaande deur in een scène van 
een film is bijvoorbeeld spannend.

- Als je die deur netjes monteert in het kozijn doet hij dat na-
tuurlijk niet. Voor sommige effecten zoek je dus andere bron-
nen of neem je zelf piepend en krakend geluid op.

- Je maakt zelf onderdelen en sommige onderdelen krijg je kant 
en klaar aangeleverd.

Te gebruiken materialen
Je materiaal kan van allerlei materialen (grondstoffen) gemaakt 
zijn. Hieronder zie je enkele voorbeelden:
- baksteen (van klei)
- kozijn (van hout, metaal of kunststof)
- specie (van zand, cement en water)
- schroeven (van staal)
- scharnieren (van metaal)

Gevelbekleding CS Rotterdam

Bouwwerk


