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Leerplandoelstellingen
Perspectieftekenen
 9. De afgewerkte stukken van een verbinding in perspectief kunnen tekenen.
 10. Volgens de orthogonale projectie een balk in de drie projectievlakken volgens de
methode van de eerste tweevlakshoek kunnen tekenen
(Europese methode).
 11. Een verbinding in de nodige aanzichten kunnen tekenen.
Verbindingen en constructies
 12. Verbindingen en constructies op schaal en op ware grootte kunnen voorstellen.
Driedimensioneel werkstuk
 17. Een schaaltekening kunnen maken van de aanzichten.
 23. Op schaal in perspectief kunnen tekenen.

1. Inleiding
Als we een goed voorbeeld van een ruimtelijke figuur willen hebben kunnen we dat
figuur natuurlijk ruimtelijk tekenen. Vlakken die dan ‘in de diepte’ lopen worden niet op
ware grootte gezien. Daarom tekenen we aanzichten van een figuur. Deze geven vaak
extra informatie.
Wat is een aanzicht?
Dat is een zijde waar naar je kijkt zonder diepte te zien. Je kan verschillende zijden van
een figuur bekijken.
Wanneer we spreken van ‘aanzichten van een figuur’ dan worden er 3 verschillende
zijden voorgesteld.
*TIP : Bekijk naar de auto en noteer welk
aanzicht er wordt afgebeeld.

 ………………………………………………………….. aanzicht

 ………………………………………………………….. aanzicht

 ………………………………………………………….. aanzicht

2. Perspectieven
Niet alleen het plan van een auto bestaat uit verschillende aanzichten, ook bij de
technische tekening van een werkstuk of voorwerp vinden we dit terug.
De aanzichten krijgen hier zelfs een specifieke kleur :





Vooraanzicht : geel
Bovenaanzicht : rood
Zijaanzicht : blauw
Schuine zijdes : oranje
De voorzijde wordt

steeds aangeduid door

Natuurlijk perspectief
Opdracht
Kleur op de volgende tekening de aanzichten in de juist kleur.

Een tekening waar men verschillende aanzichten tegelijkertijd kan zien, noemen we een
perspectieftekening.
Hierboven staat de tekening in natuurlijk perspectief, je kan ook de twee vluchtpunten
en de vluchtlijnen herkennen.

Opdracht
Teken op de foto de vluchtlijnen.

Isometrisch perspectief
Bij isometrisch perspectief wordt een verticale ribbe aan de voorkant getekend. De
vluchtlijnen in beide richtingen vormen een hoek van 30° ten opzichte van de
horizontale.

Bij isometrisch perspectief worden de lengten van A, B en C getekend zoals ze in
werkelijkheid zijn.

Voorbeelden van een isometrisch perspectief

Cavalier perspectief
Bij dit perspectief wordt een zijde of vlak evenwijdig weergegeven met een aanzicht van
de gegeven figuur. De andere vlakken worden gevormd door de ribben die een onder
een hoek van 45° lopen ten opzichte van de horizontale.

Bij het cavalier perspectief wordt de werkelijke lengte van de maat C op halve lengte
getekend. De lengten van A en B worden getekend zoals ze werkelijk zijn.

Voorbeelden van een cavalier perspectief

Oefening op aanzichten
Opdracht
Teken bij de volgende oefeningen de figuur over en zet in het voorbeeld de aanzichten in
de juiste kleur. Schrijf er ook bij in welk perspectief de figuur staat.

Perspectief ……………………………………………………………………………………….

Perspectief ……………………………………………………………………………………….

3. Projectiemethoden
Bij het technisch tekenen worden bij een rechthoekige projectie meestal drie aanzichten
getekend. Het voor-, zij-, en bovenaanzicht. De positionering van deze aanzichten op het
tekenblad is met ‘Europese’ en ‘Amerikaanse’ projectiemethoden vastgelegd.
Europese projectiemethode
Wordt voorgesteld met onderstaand symbool.

Bij de Europese projectie moet men het voorwerp vóór het vlak van de tekening denken.
Om de linkerzijkant te zien, kantelt men het voorwerp naar rechts-, het linkerzijaanzicht
komt dus rechts van het vooraanzicht te liggen. Het bovenaanzicht komt onder het
vooraanzicht te liggen.

Om tot een vlakke projectie te komen dienen we enkele stappen uit te voeren :
-

Wanneer je recht op het gele vlak (vooraanzicht) kijkt dien je hetgeen je ziet te
projecteren op het achterliggende vlak.

-

Hetzelfde dienen we te doen voor de rode vlak (bovenaanzicht). Deze teken je op
het vlak eronder.

-

Het blauw vlak (zijaanzicht) teken je op het vlak achter de figuur.

-

Wanneer je de grijze vlakken achter het figuur weg neemt en openvouwt krijg je
de tekening zoals hieronder :

Amerikaanse projectiemethode
Wordt voorgesteld met onderstaand symbool.

Bij de Amerikaanse projectie moet men het voorwerp achter het vlak van de tekening
denken. Om de linkerzijkant te zien, kantelt men het voorwerp naar links-, het
linkerzijaanzicht komt dus links van het vooraanzicht te liggen. Het bovenaanzicht komt
boven het vooraanzicht te liggen. Deze methode is intuïtiever dan de Europese.

4. Aanzichten tekenen
Bij dit onderdeel ga je zelf aan de slag. Bekijk de vlakken goed en let op de kleuren,
je kan de legende eerder in de bundel terug vinden.
Opdracht
Vul de aanzichten verder aan.
Voorbeeld

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Nu maken we het iets moelijker.

Oefening 4
Maak de volgende oefeningen net zoals voorgaande.
Bij deze oefeningen zijn er geen gekleurde vlakken meer, je kan de figuren vergelijken
met de voorgaande oefeningen om te bepalen welk vlak het is.

5. Perspectief tekenen
Doe het eens anders !
In dit onderdeel van de bundel gaan we leren om figuren in een isometrisch
perspectief te tekenen, startende uit enkele aanzichten van de figuur.
Voorbeeld

Oefening 1

Een isometrisch perspectief tekening maken we op vertrekkend
vanuit enkele basislijnen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je deze
basislijnen op je papier plaatst.

1

Trek een horizontale lijn over het blad.

2

Trek een verticale lijn van het midden van de
horizontale lijn tot bovenaan.

3

Trek een schuine lijn naar rechts (30°). Begin op het
snijpunt van de horizontale en verticale lijn.

4

Teken dezelfde lijn maar nu naar links.

5

Meet hoogte, lengte en breedte af.

6

Herhaal stap 5 en 6.
Gom overtollige lijnen weg.

Teken hierboven deze figuur in het
isometrisch perspectief.
Schaal 2:1 = 1 vakje = 2cm

Schaal tekenen
Je kan een schaal gebruiken om iets te vergroten. Bijvoorbeeld 10:1 (10 centimeter in de
tekening is in het echt maar 1cm). Of om iets op ware grootte te presenteren (schaal
1:1). Of je gebruikt een schaal om iets te verkleinen (bijvoorbeeld een schaal van 1:100
betekend dat 1 centimeter in een tekening in werkelijkheid 100 centimeter is).

Teken het isometrisch perspectief van de aanzichten.
Let op, we gaan het perspectief op schaal 1:2 tekenen.
Dit wil zeggen dat de tekening de helft kleiner moet zijn
dan het originele figuur.

Teken de aanzichten van deze
verbinding op schaal 1:2. De
verbinding wordt in elkaar
getekend.
Afmetingen :
200 x 60 x 22 mm

Teken het isometrisch
perspectief van deze verbinding
op schaal 1:2. De verbinding
wordt uit elkaar getekend.
Afmetingen :
200 x 60 x 22 mm

Teken het isometrisch
perspectief van deze verbinding
op schaal 1:2. De verbinding
wordt uit elkaar getekend.
Afmetingen :
200 x 60 x 22 mm

6. Bronvermelding
http://www.hhofstede.nl/modules/aanzichten.htm
https://issuu.com/lamh/docs/01_cursus_werktuigbouwkundig_tekenen_3___4_em
http://www.klascement.be
http://www.nijl.be/to-dossiers/pdf/TO-DOSSIER1%20eindversie%202009.pdf
https://onderzoekenontwerpen.wordpress.com/achtergronden/op-schaal-tekenen-ofbouwen/

