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Om stenen met grote maatafwijkingen te kunnen 
verwerken is vroeger het wildverband bedacht. 
Tegenwoordig wordt het ook om andere redenen 
toegepast. 

Het wildverband is een van de vele metselverbanden. 
Wat deze bijzonder maakt, is dat koppen en strekken 
in willekeurige volgorde worden verwerkt in het 
metselwerk. Het advies is om op koppenmaat te 
maatvoeren (afbeelding 1). Dat is extra belangrijk bij 
korte muurlengtes en penanten.

Het maken van een wildverband is niet eenvoudig. Bij 
elke laag moet opnieuw gekeken worden op welke wijze 
aan de regels voldaan kan worden. Voor wildverband 
zelf bestaan namelijk geen wetten of regels.

De Uitvoeringsrichtlijn metselwerkconstructies (SKG-
IKOB publ. PBL0357) zal naar verwachting wildverband 
als volgt gaan omschrijven: 

Wildverband is een metselverband zonder regelmaat 
dat bestaat uit: 
• strekken, drieklezoren en koppen; 
• overlappingen in het verband van minimaal een 

klezoor; 
• vallende tanden van een klezoor of kop niet meer 

dan zes lagen schuin boven elkaar; 
• staande tanden niet meer dan zes lagen 

boven elkaar (dit geldt ook op hoeken en bij 
muurbeëindigingen); 

• hoeken en muurbeëindigingen beginnen met een 
strek, drieklezoor of kop (bij muurbeëindigingen of 
aansluitingen is een passteen toegestaan). 

Om te voorkomen dat er bij dilataties (met een breedte 
van 5 mm) de indruk wordt gewekt dat er zeer lange 
bakstenen zijn toegepast, adviseert KNB om daar 
extra aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld de 
beëindigingen met een strek aan de andere zijde af te 
wisselen met een kop. (Bron: KNB-keramiek)

Voorbeeld Wildverband

Afbeelding 1
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Het is mogelijk dat de inhoud van dit infoblad is achterhaald. Voor de meest actuele versie verwijzen wij naar het betreffende 
infoblad op knb-keramiek.nl. Altena aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die gevolg kan zijn van de 
inhoud van dit infoblad.
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