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plint
verankering

materiaal ...

lijmnaad

glas

dampremmende folie

isolatiemateriaal

lood, slab

dekvloer

staal

aluminium, brons, zink, koper

houtachtig plaatmateriaal / multiplex

loofhout

naaldhout

tegels

breedplaatvloer

ongewapend beton

gewapend beton prefab

A

stramienlijn, pijlmaat, afbreeklijn, hartlijn (streepstippel / dashdot)

contour van onzichtbaar element (gestippeld / dashed)

minerale wol 100mm
(lreken ≤ 0,035 W/(m.K))

doorgaande waterwerende
isolatie met reflecterende
laag 30mm
(lreken ≤ 0,023 W/(m.K))
stijlen 38x140mm,
h.o.h. 600mm
minerale wol 140mm
(lreken ≤ 0,035 W/(m.K))
dampremmende laag
binnenplaat 12,5mm

metselwerk baksteen

metselwerk kalkzandsteen of andere kunststeen blokken

speciale steenachtige materialen, trasraam, vuurvaste stenen

0,18 0,180,13 0,25

raamdorpelstenen en dakpannen

0,35 0,5 0,70

(raam)profieldoorsnede (aluminium, glas, kunststof), lichte afwerking

zand of grind

doorsnede van wat zwaardere materialen, steen, constructief staal

doorsnede contourlijn hout, kunststof, stalen bevestigingsbeugel

dashdot

Het gebruik van verschillende lijndikten maakt een tekening duidelijker. Door 
verschillende lijndikten in een tekening te gebruiken kan onderscheid gemaakt worden 
tussen aanzicht en doorsnede, nieuw en oud, omtrek en invulling, etc. Pen- en lijndiktes 
worden weergegeven in milimeters. Een belangrijke regel is dat een doorsnedelijn altijd 
dikker is dan een aanzichtlijn. Bouwkundige detailtekeningen worden vaak wat 
leesbaarder als zware constructieve elementen zoals beton in doorsnede een wat 
steviger contour krijgen [0,35mm] en bijvoorbeeld de contourlijnen van een aluminium of 
kunststof kozijnprofiel juist tamelijk dun worden gehouden, zodat het element niet direct 
de hele tekening overneemt omdat de lijnen dichtslibben [0,18mm]. Stramien en 
afbreeklijnen gaan met een streepstippellijn, dingen die je in doorsnede eigenlijk niet 
kunt zien maar wel wilt tekenen met een streeplijn.

gewapend beton (in 
het werk gestort)

lichte niet dragende binnenwand, gips, gasbeton

afdichting

doorsnedecontour van beton, hoofddraagconstructie

maatvoering, arcering / hatch, aanzichtlijnen

natuursteen

Deze arceringen / hatches zijn de standaardarceringen voor bouwmaterialen zoals wij deze op de 
faculteit Bouwkunde gebruiken in bouwkundige tekeningen. In deze template zijn ze voor iedereen 
beschikbaar in Rhino, samen met maatlijnen bij verschillende schalen en A3kaders. Letop: je tekent 
1:1 (1mm : 1unit) en verschaalt slechts in paper layout of bij het printen.

LAGEN:
De laagvolgorde wordt in het layer menu bepaald. Daar worden ook de standaard pendikten aan de 
gekozen lijnen gekoppeld. Omdat de lijnarcering over een eventueel grijs inkleurvlak moet staan, 
staat deze in een andere, hoger gelegen layer.

MATCHPROPERTIES:
Met commando MatchProperties kun je in Rhino gemakkelijk een arcering uit het lijstje overnemen.

band

kunststeen / holoniet

isolerende beglazing

kierdichting

bekledingsplaat

kitvoeg

afplakken

waterkerende damp-open folie

spouw dichtzetten

band

verankering

afdichting

afdichting

waterdichte laag

waterwerende en
dampdoorlatende laag

toevoeropening t.b.v.
ventilatievoorziening

multiplex 15mm
naaddichting

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer


