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 1a) Technische tekeningen en normering 

Een technische tekening is een genormeerde tekening indien deze een kantlijn heeft van 1 cm van de rand 

van het papier. Alles binnen deze kantlijn voldoet aan bestaande afspraken. De bestaande afspraken voor 

de meubelindustrie komen uit de NEN 916-norm. Deze norm geeft richting aan de opbouw van een techni-

sche tekening, de lijnen en lijnsoorten, het formaat van het papier en andere relevante informatie. Deze 

informatie wordt samengevat in het mededelingenvak, welke meestal rechtsonder op de tekening wordt 

geprojecteerd. Dit mededelingenvak moet altijd worden ingevuld en geeft informatie over: 

• schaal: alle schalen die op de tekening voorkomen van groot naar klein (bijv. 1 : 1 ; 1 : 10 ; 1 : 20) 

• maateenheid: is doorgaans millimeter (mm) 

• datum: de datum dat de tekening gereed is en goedgekeurd 

• getekend: de naam van de tekenaar 

• afdeling: in dit geval de richting van je studie, bijv. MM4 

• gezien: naam van je leidinggevende of collega (tijdens je studie de docent) 

• benaming: naam van het meubel of project 

• opmerkingen: alle relevante opmerkingen over de tekening 

• nummer: is het nummer van de tekening en de hoeveelheid tekeningen, bijv. 1/1 of 1/2 

• formaat: dit is het formaat van het papier waarop de tekening is geprojecteerd volgens de A-norm 

Geheel links bij projectie staat voor welk projectieprincipe is gekozen in de tekening. In dit geval geeft het 

teken aan dat is gekozen voor een Amerikaanse projectie, want het rechterzijaanzicht staat rechts gepro-

jecteerd. Dit projectieprincipe hanteer je ook in de tekening. Een goed alternatief is de Europese projectie, 

waarbij het bovenaanzicht onder het vooraanzicht staat, en het linkerzijaanzicht rechts van het vooraan-

zicht.  

Links: papierformaten, alle formaten 
samen is een A0 

Rechts zie je een 
mededelingenvak 
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1b) Lijnen in technische tekeningen 

Op 2D tekeningen werken we met verschillende lijntypen, lijndikten en lijnsoorten. In onderstaand overzicht zie 

je de lijnsoorten die worden onderscheiden en die je terug kunt vinden in 2D tekeningen. Lijnsoort C, de dunne 

gegolfde lijn, komt uit de tijd van het handtekenen en kan vervangen worden door de dun gemengde streeplijn 

die handiger is bij het tekenen met de computer. Naast de soort lijn is ook de dikte van een lijn onderscheidend.  

Nr dikte lijnsoort omschrijving toepassing 

A 0,5  dikke lijn zichtbare begrenzingslijnen 

B 0,18  dunne lijn 1. maatlijnen 
2. hulplijnen 
3. arceringen 
4. Begrenzingslijnen van aangrenzende delen 
5. lijmnaden 

C 0,18  dunne gegolfde lijn afbreeklijnen van gedeeltelijke aanzichten en van gedeeltelijke 

doorsneden 

D 0,35  middelmatig dikke 

streeplijn 

niet zichtbare begrenzingslijnen 

E 0,18  dunne gemengde 

streeplijn 

1. hartlijnen en steekcirkels 

2. uiterste en eventuele tussenliggende standen van bewegen-

de delen 

3. begrenzingslijnen die vóór de doorsnede zijn gelegen 

F 0,18  dunne gemengde 

streeplijn aan één van 

de einden verdikt 

doorsnijdingsvlakken 

doorsnede 
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vooraanzicht 

zijaanzicht 

bovenaanzicht 

vooraanzicht 
bovenaanzicht 

zijaanzicht 

De aanzichten worden 

op schaal  1 : 10 ge-

projecteerd. De buiten-

werkse maten (de tota-

le lengte, diepte en 

hoogte van het meu-

bel) worden bij de aan-

zichten geplaatst.  

1c) Projecties en doorsneden 

projecties 

 

Een 3D-computermodel kan worden ver-

taald naar een 2D tekening door deze te 

projecteren. Je laat van hetzelfde product 

verschillende aanzichten zien. De aanzich-

ten corresponderen met elkaar.  

 

Producten worden afgebeeld volgens een 

bepaalde methode, Europees 

(onderstaand) of Amerikaans 

(rechtsonder).  
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doorsneden 

 

Op constructietekeningen worden aanzichten 

en doorsneden geprojecteerd. De doorsneden 

worden in de overzichtstekening schaal 1 : 10 

aangegeven met een gemengde streeplijn, een 

verdikking en een pijl voor de kijkrichting met 

daarbij een letter. Deze letter wordt als verwij-

zing ook bij de doorsnede in de tekening ge-

plaatst.   

In de doorsnede kun je zien welke materialen 

worden toegepast. Dit zie je aan de arcering die 

behoort bij een specifiek soort materiaal. Ook 

kunnen de maten van onderdelen en bewerkin-

gen bij de doorsneden worden geplaatst.  

Onderstaand zie je een afbeelding van de doorsnede A. Je ziet een tafelblad dat bestaat uit een houtverbreding 

met aaneengelijmde houtdelen. Het massief houten onderstel van de tafel bestaat uit stijl- en regelwerk. De po-

ten zijn vanaf een bepaalde hoogte naar onder toe aan alle zijden verjongd. Het punt waar de verjonging begint 

is aangegeven door een kleine inkeping. De regels hebben aan de onderzijde een versmalling van de breedte van 

het hout. Dit heeft een sierlijk effect en dient verder geen specifiek doel. Het tafelblad wordt met behulp van 

bladwervels met het onderstel verbonden. De metalen knop op de regel dient in deze tekening geen doel. Indien 

een lade in de tafel zou worden geplaatst kan deze met de handgreep worden uitgetrokken.  

1c) Projecties en doorsneden 
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doorsneden van een kastje met lade en deurtje 

 

Het kastje op de afbeelding heeft een lade en een deurtje. De onderdelen 

van een lade laten zich het best maatvoeren in een doorsnede over de leng-

te, de diepte en de hoogte van de lade. In de aanzichtentekening (links) zijn 

drie doorsneden aangegeven met de letters B, C en D. 

Links is de doorsnede over de 

lengte van het meubel 

(doorsnede B) geprojecteerd.  

De onderdelen en bewerkin-

gen zijn bemaat. Alle niet in-

formatieve delen zijn wegge-

knipt.  

 

Niet alle maten van het kastje 

staan in deze doorsnede. Eén 

doorsnede is meestal niet vol-

doende om een goed beeld te 

krijgen van het meubel.  

Het geheel van aanzichten en 

doorsneden tezamen maken 

een tekening leesbaar; zie de 

volledige tekening op bladzijde 

12. 

Voordat delen naar elkaar gescho-
ven kunnen worden moeten over-
lappende maatgetallen, deze 
staan in de cirkels, worden ge-
fixeerd met tekst override bij de 
properties van de maatlijn. De 
maatlijn kan vervolgens verplaatst 
worden zonder dat dit effect heeft 
op het maatgetal. 
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Constructietekeningen zijn technische tekeningen met aanzichten en 

doorsneden waar veel (verschillende) lijnen op te zien zijn. Het lezen 

van een constructietekening vereist kennis over de opbouw van een 

tekening en projecties en de betekenis van lijnsoorten en arceringen.   
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Op deze bladzijde zie je voorbeelden van arceringen van de 
veel voorkomende materialen in de meubelindustrie. Gebruik 
deze arceringen in doorsneden om specifieke materialen te 
duiden.  

1d) arceringen  
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1e) Onderdelentekening 

Onderdelentekening (projectie van onderdelen in één tekening) 

Voor bepaalde producten is een onderdelentekening een goede 
oplossing. Onderdelentekeningen tonen onderdelen in een pro-
jectie van drie aanzichten. Deze aanzichten worden bemaat. 
Rechts zie je een stoel welke trapeziumvormig is (breder aan 
de voor– dan aan de achterzijde). Op een constructietekening 
zou dit geen goed beeld geven, de zijkanten staan immers on-
der een hoek.  

Nevenstaand een voorbeeld van een onderdelentekening van 
de onderdelen van deze stoel met stuklijst. 

Links: exploded view 

met letter bij het af-

zonderlijke onderdeel 

dat correspondeert 

met een stuklijst bo-

ven het mededelin-

genvak 
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1f) mono-tekening 

Mono-tekening: de projectie van één 

onderdeel per tekening 

In de meubelindustrie is het werken met 

tekeningen waar één onderdeel op is 

geprojecteerd wenselijk als het produc-

tieproces is opgesplitst in eenheden. 

Rechts zie je de voorpoot van de stoel 

met stuknummer 5.  

Aan de exploded view met stuknummers 

is een stuklijst gekoppeld als overzicht 

van alle onderdelen en hun aantallen per 

meubel. Ieder onderdeel krijgt een eigen 

aanzichtentekening. Doorsneden komen 

bij mono-tekeningen bijna nooit voor.  
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1g) bematen, hoe? 

Dit is het teken van een hartlijn, de 

projectie is gehalveerd en de maatlijn 

heeft geen pijl. Het maatgetal 150 

geeft de gehele maat aan.  

Maten naast elkaar in één lijn heet 

een kettingmaat. Plaats maten dicht-

bij het te bematen deel, bijvoorbeeld 

naast de afbreeklijn.  

Tekeningen lezen we van onder naar boven (of andersom) en van rechts naar links. De maten worden altijd bo-

ven de maatlijn geplaatst. Het getal 40 in bovenstaande afbeelding staat boven de maatlijn en wordt van rechts 

naar links afgelezen. Door twee leesrichtingen te gebruiken voorkomen we misverstanden. 

 

Het bematen van een tekening vraagt om een doelgerichte aanpak. Stel je bij het plaatsen van maten voor dat je 

aan de werkbank staat en bedenk je waar je de maten in een tekening graag zou willen aflezen? 

Er zijn een aantal vuistregels. 

1. Bemaat volgens de werkvolgorde, begin met de maten die je nodig hebt om te machineren. 

2. Plaats de maten die je het eerste nodig hebt aan de buitenzijde van de projectie.  

3. Plaats maten die de bewerkingen aangeven dichter bij het voorwerp.  

4. Plaats maatlijnen circa 1 cm van het voorwerp. 

5. Bemaat zo dicht mogelijk bij het onderdeel in de projectie, bijvoorbeeld naast een afbreeklijn.  

6. Bemaat bij voorkeur niet in de projectie (uitzondering bevestigt de regel). 

7. Plaats maten liefst naast elkaar als een soort kettinglijn. 

8. Gebruik begrenzingstreepjes en pijlen. 

9. Nooit maatlijnen laten kruizen, zoek voldoende ruimte. 

10.Onderdelen niet dubbel bematen.  

11.Werk systematisch en vergeet geen maten.  
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Aanzichten schaal 1 : 10 en de buitenwerkse maten (enkel begrenzingslijnen) 

Kopmaat van de stijl, de diepte 

van het gat in de stijl, de lijm-

naad en de groef voor de spat-

pen en het paneel. 

Bemaat eerst de 

breedte van het 

paneel 216, daarna 

het frezen van de 

bossing 48, waarna 

de breedte van het 

paneel 2 mm wordt 

ingekort. 

Maten bij een doorsnede over de regel bematen 

de kopmaat van de regel en de breedte en dikte 

van de pen, de spatpen en de diepte groef. 

Maten die je als eerste 

nodig hebt staan het 

verst van de projectie. 

Hoe kleiner de bewer-

king hoe dichter bij het 

voorwerp. 




