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Inleiding 

In opdracht van Woningstichting Eigen Haard is, in het kader van een haalbaarheidsstudie, een 

bouwkundig onderzoek uitgevoerd van de panden aan de Czaar Peterstraat, Lijndensstraat en 

Conradstraat, complex N- 42 te Amsterdam. 

 

Status Quo 

Het complex is gebouw in de 19e eeuw rond 1850 en bestaat uit drie architectuurcomposities/ 

bouweenheden. Deze zijn voor de rapportage gerubriceerd in de volgende blokken; 

- Blok I: C. Peterstraat 199-201 en Conradstraat 168-170, van dit blok zijn de oorspronkelijke 

archieftekeningen aanwezig. 

- Blok II: Lijndenstraat 23 25 – Conradstraat 142 t/m 158 – C. Peterstraat 173 -189, hier zijn geen 

archiefgegevens van. 

Blok III: C. Peterstraat 191-193-195-197, van dit blok zijn de oorspronkelijke archieftekeningen 

aanwezig. 

Alleen blok II heeft de status van gemeentelijkmonument, de overige blokken niet. 

 

Algemeen bouwkundig  

De drie blokken zijn op de 1e zandlaag gebouwd, waarbij normaal gesproken een zakking van ca. 1 

a 1,5 mm per jaar gebruikelijk is. T.p.v. de dubbele bouwmuren met dubbele funderingen is de 

zakking door paalbundeling minder. Dit zien we bij C. Peterstraat 197 - 199. 

Het zakken veroorzaakt vochtproblemen in de souterrains. In totaal zijn de blokken ca 25 a 30 cm 

gezakt waardoor het trasraam op de verkeerde plaats zit. En de souterrainvloeren dichter bij de 

grondwaterstand zijn komen te liggen. 

De bestrating is in de loop der jaren omhoog gebracht waardoor de onderdorpels van de 

souterrainkozijnen e.d. onder het straatniveau zijn komen te liggen.  

Blok II is een blok gebouwd in de 19e eeuwse stijl met neoclassicistische elementen. 

De woningtypologie bestaat uit een type woning  voor zowel de Conradstraat als de C.  Peterstraat. 

Kleine woningen, oorspronkelijk met voor- en achterkamer en in de uitbouw de keuken en toilet in 

één ruimte. 

Blok III is gebouwd als spiegelpand van een blokje aan de Conradstraat deze blokken hadden in de 

tuin gezamenlijk beerputten. Het blokje aan de Conradstraat is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw 

vervangen door nieuwbouw. 
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De gebouwen zijn gezakt waardoor de oorspronkelijke bouwkundige en constructieve onderdelen 

zich anders gedragen als gewenst. Een opsomming van een aantal onderdelen zijn de volgende;  

- De goten hebben door het zakken een ander afschot. 

- Een groot deel van de borstweringen onder de kozijnen in de voorgevels zijn gescheurd en 

gekneusd, een groot deel van het metselwerk zit los. 

- Het gevelmetselwerk is op enkele plaatsen losgescheurd. 

 

Ingreep jaren ‘80. 

De blokken zijn opgeknapt in een kleine of grote beurt voor een instandhoudingsperiode van 15 tot 

25 jaar.  Bij deze ingreep is het toilet uitgebreid met een douche, in de meeste woningen in de 

keuken.  

Onder de oorspronkelijke rietplafonds, waarvan de indeling voor 90 % is weg gesloopt, is een 

systeemplafond aangebracht. Een en ander is uitgevoerd voor het wegwerken van oneffenheden in 

de plafonds, de installaties en het behalen van een betere brandwerendheid. De mate van 

brandwerendheid is onvoldoende, dit dient nog nader onderzocht te worden. 

Tevens in de jaren ‘80 uitgevoerd; het plaatsen van nieuwe keukenblokken in combinatie met 

nieuwe installaties en uitbreidingen.  

De meeste schuiframen zijn gehandhaafd, enkelen zijn, in het kader van de wet geluidshinder, 

vernieuwd in draaikiep inhaaksysteem, ingehaakt in het oorspronkelijke kozijn met isolatieglas. 

Deels zijn de schuiframen vernieuwd ramen met enkelglas. 

 

Ook zijn een aantal zaken van het casco aangepakt met andere materialen c.q. nieuwe 

toevoegingen, zoals het vernieuwen van de dakbedekking in singels, trappenhuisdeuren en 

voordeuren vervangen door vlakke deuren. 

De spiegellijsten zijn deels betimmerd met WBP en voorzien van lijstwerk. 
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Blok I
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Blok I  

 
Foto: Blok I 

 

Het blok is een vanuit de fundering opgemetseld gebouw, zowel de gevels, de bouwmuren en de 

halfsteens scheidingsmuren. 

De gevels zijn opgezet in traveen met pilasters. De pilasters zijn gestukadoord in blokmotieven en 

zijn behandeld met een minerale verf. Tussen de pilasters en zandstenen kaders van de kozijnen 

zijn de gevelvlakken gevuld met een rode strengperssteen. De gevels zijn zwaar uitgevoerd; 

begane grond 55 cm en 33 cm op de verdieping.  

Het voegwerk is slecht en is voor een groot deel weg, met name de stootvoegen en de 

aansluitingen op de ornamenten. 

De vensternissen zijn omkaderd met segmentbogen, geornamenteerde architraven op pilasters van  

zandsteen. Deze kaders rond de ramen zijn verankert in het metselwerk, de ankers roesten 

waardoor het metselwerk wordt stukgedrukt (zie foto). 
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Foto: uitbrekende ankers van het zandstenen vensterkader. 

 

De verankering is zwaar aangetast, op diverse plaatsen is het metselwerk gerepareerd met een te 

harde mortel waardoor er water wordt vergaard achter het harde nieuwe metselwerk. Een en ander 

veroorzaakt schade aan het metselwerk. 

Men moet rekening houden met het vernieuwen van het voegwerk en het repareren en vernieuwen 

van de verankering. 

De kopgevels boven het dak zijn slecht afgedekt en de afdekkingen zijn voorzien van een slechte 

detaillering. Het is noodzakelijk dat dit bouwkundig wordt aangepast (zie foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Foto: kopgevel Conradstraat 
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Het zink werk van het dak is einde levensduur en is op diverse plaatsen gescheurd en gerepareerd 

met bitumen dit dient vernieuwd te worden.  

Een deel van het dak is niet geschouwd, i.v.m. veiligheidsomstandigheden. 

 

Achtergevels 

De ramen zijn vernieuwd in hout d.m.v. een inhaaksysteem. De ramen zijn uitgevoerd met 

isolatieglas, deze zijn redelijk. 

De achtergevel loopt boven het dak van de naast gelegen panden door omhoog, het geheel is    

gestukadoord. De kwaliteit van de achterliggende constructiemuur is twijfelachtig, een deel boven 

het dak vertoont scheurvorming. 

De ramen in de achtergevel zijn vernieuwd in kunststof.  

 

Binnenkasko 

De trappenhuizen zijn redelijk. Op de dektreden zijn geen geluiddempende maatregelen getroffen, 

tevens ligt er geen bedekking op de overlopen. 

De meterkasten zitten in het algemene trappenhuis waarvan enkele deuren geen slot meer 

hebben. 

De woningen op de verdiepingen hebben een redelijke indeling. Een groot deel van de bewoners 

waren niet aanwezig i.v.m. de vakantieperiode. 

De woningen op de begane grond hebben een slechte indeling, deze bevatten slaapkamers zonder 

daglicht. 

De douche heeft nauwelijks ventilatie. 

De plafonds zien er slecht uit. 

De gevels zijn betimmerd, hoe en of deze geïsoleerd zijn is de vraag. Destructief onderzoek is 

noodzakelijk. 
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Installaties 

De installaties zijn deels aangepast, echter deze voldoen niet aan de huidige vraag met betrekking 

tot de huishoudelijke apparaten. 

Het merendeel van de meteropstellingen hebben porseleinen zekering houders met een 

aardlekschakelaar. Enkele woningen hebben nog twee groepen (zie foto). 

 
Foto: meterkast. 

 

De waterleidingen zijn in koper uitgevoerd en zien er redelijk uit. 

De rookgasafvoeren en de ventilatiekanalen zijn, naar het zich laat zien, niet goed uitgevoerd. Om 

dit nader te onderzoeken dient een koker/leidingschacht open gemaakt te worden. 
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Bij de zolderramen ontstaat, bij een harde noordwesterwind en door condensatie, lekkage t.p.v. de 

aanslagprofielen. Het water loopt achter de gevelbetimmering (zie foto).   

 
Foto: voorbeeld aangetast kozijn zolderraam. 
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Blok II
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Blok II 

 
Foto: Blok II 

 

Blok II bestaat uit een bel-etage met souterrain, drie verdiepingen en een zolderverdieping met 

bergingen. Afwijkend is de kapvorm van de vleugels. De Conradstraat heeft een zadeldak en de C. 

Peterstraat een Mansardekap. De Lijndenstraat heeft een Mansardekap en heeft een symmetrische 

gevelopbouw.  

 

Bouwkundige rapportage Blok II 

Blok II heeft een traditionele opbouw. Puien met een houtenportaal constructie t.p.v. het 

souterrain en de bel-etage. Ter hoogte van de vloer van de eerste verdieping eindigt de pui met 

een spiegellijst met een zinken afdekking. Daarboven steens metselwerk met houten kozijnen en 

met getoogde bovendorpels. 

De gevel wordt in zijn geheel bekroond met een overhangende goot met spiegellijst. 
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In het midden van het blokken van de Lijndenstraat en de C. Peterstraat zijn boven de gootlijst 

timpanen aangebracht. Het dak van de timpanen zijn op de dakschilden aangebracht. De 

zinkaansluitingen op het lijstwerk van het timpaan is slecht, in de hoeken staan de aansluitingen 

open. Het water loopt zo in de verbindingen (zie foto). 

  
Foto: hoek timpaan, slechte aansluiting. 

 
Foto: timpaan met aansluiting betimmering, het timpaan komt voorover. 
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De verbindingen en de achterliggende constructie, c.q. verankering, aan de linkerzijde van het 

timpaan van de C. Peterstraat zijn zodanig slecht dat de constructie is aangetast. Hierdoor is de 

hoek van het timpaan en de spiegellijst van de flankerende percelen 10 cm naar voren gekomen, 

dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie. 

Om de verankering en de constructie goed te kunnen beoordelen moet de achterliggende afwerking 

en betimmeringen worden opengemaakt om zo ook de kwaliteit te kunnen beoordelen. Hiervoor 

dienen de bergingen te worden ontruimd, in overleg met de bewoners. 

De gootconstructie heeft een overstek van 60 cm, de spiegellijst is 90 cm en is uitgetimmerd. 

De aansluitingen c.q. verankeringen met de achterliggende borstweringen en 

constructieonderdelen zijn twijfelachtig. Het merendeel van de spijkerverbindingen liggen uit elkaar 

door corrosie. 

Op de hoogte van de zolderverdieping is het bij dergelijke bouw gebruikelijk om de borstwering te 

metselen in halfsteens werk en deze te verankeren aan de kapspanten en bouwmuren. 

Een deel van de spiegellijst en borstwering aan de voorgevel van de Lijndenstraat komt dreigend 

voorover. Vanaf de helft van het perceel no. 25 tot over de bouwmuur van het hoekpand (zie foto).  

Ook hier dienen de bewoners over te worden ingelicht en de berging  ontruimd te worden om de 

borstwering en spiegellijst met verankeringen  goed te kunnen beoordelen.  

 

 
Foto: borstwering Lijndenstraat. 
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De verankering van de goten en borstweringen is niet duidelijk. 

De oorspronkelijke dakkapellen hebben slechte aansluitingen, lood hangt onder de dorpels uit. Het 

zink van de goten is matig, de aansluitingen zijn slecht (zie foto).  

 
Foto: slechte aansluiting dakkapel 

 

Op het dak van Conradstraat 144 staat in afwijking van de rest een grotere dakkapel (zie foto). 

 
Foto: dak Conradstraat 144. 
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De dakbedekking van singels is matig, de aansluitingen zijn slecht (zie foto). 

 
Foto: slechte staat dakbedekking van singels. 

 

Gevels 

De gevels zijn gemetseld en gevoegd met hydraulische kalkmortel welke destijds handmatig is 

samengesteld.  

De bouwmuren op de begane grond zijn 33 cm en vanaf de 1e verdieping 22 cm, op de 

zolderverdieping 11cm. 

De gevels van het hoofdgebouw boven de houten portaalconstructie zijn uitgevoerd in 22 cm 

metselwerk. Het is noodzakelijk om de betimmeringen van de portaalconstructie te verwijderen om 

de ligger van het portaal en de aansluiting te kunnen beoordelen. 

Ter hoogte van de zolderverdieping is het bij dergelijke bouw gebruikelijk om de borstwering te 

metselen in halfsteens werk en te verankeren aan de kapspanten en bouwmuren. De samenhang 

tussen borstwering, spiegellijst en verankering dient nader onderzocht te worden, hiervoor dient 

een berging te worden ontruimd om destructief onderzoek te kunnen uitvoeren.  

De ankers aan de voorgevel zijn koud ingemetseld zonder bescherming tegen weerinvloeden. 

Hierdoor zijn ze gaan roesten en voldoen hierdoor niet meer aan de benodigde sterkte. Op 

sommige plaatsen zijn de rozetten van de ankers naar beneden gekomen (zie foto). De schotels 

van gietijzer zijn in de vorm van een Franse lelie gegoten en zijn goed, de ankers niet.  
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Foto: roestende anker in voorgevel. 

 

De portalen van de onderbouw zijn van hout en zegen door. 

De gebouwen zijn gezakt waardoor de oorspronkelijke bouwkundige en constructieve onderdelen 

zich anders gedragen als gewenst. Een opsomming van een aantal onderdelen:  

- De goten hebben door het zakken een ander afschot gekregen; 

- Een groot deel van de borstweringen onder de kozijnen in de voorgevels zijn gescheurd en 

gekneusd, waarvan een groot deel van het metselwerk los zit; 

- Het metselwerk is op enkele plaatsen losgescheurd; 

- Op de bouwmuren is het gevelmetselwerk voorzien van een staande voeg achter de 

hemelwaterafvoeren. Op enkele plaatsen zijn deze voegen uit elkaar gezakt vooral bij de 

hoekpanden t.p.v. de gemetselde hoekpilasters. 

- Het voegwerk bestaat uit een snijvoeg van hydraulische kalk. De kalk is matig, gerekend moet 

worden met 50 % reparatie.  

- De pilasters worden bekroond met een Korinthisch kapiteel. Deze zandstenen kapitelen zijn los 

gekomen een deel dreigt naar beneden te vallen. Zie foto.  
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Foto: zandstenen kapitelen losgekomen van de gevel. 

 

De zinken afdekking van het lijstwerk op portaalconstructie van de begane grond is redelijk. De 

aansluitingen zijn matig vooral rond de hemelwaterafvoeren, geen manchet. Hierdoor lekt het 

water in de achterliggende constructie. Het voetlood van de zinkafdekking is op diverse plaatsen 

gescheurd of ligt open (zie foto). 

 
Foto: matige aansluiting van hemelwaterafvoer. 
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De raamkozijnen  

Een groot deel van de kozijnen zijn los gekomen van hun oorspronkelijke setting met het 

metselwerk, waardoor lekkage, tocht en een geluidslek ontstaat achter de oorspronkelijke 

betimmeringen langs. 

De onderdorpels van de kozijnen dienen tevens als waterslagen en zijn aan de onderzijde vlak met 

de aansluiting met het metselwerk. Door de scheefstand loopt het water de gekneusde 

verbindingen in via de negge langs de oren van het kozijn. In de onderdorpels /waterslagen zijn 

voor een groot deel stukken gelijmd, deze zijn los gekomen. 

De kozijndorpels hebben te weinig schuinte. Het merendeel is voorzien van een plaatje van 10 mm 

multiplex, hierdoor ontstaat een vergaarbakje in de negge (zie foto).  

De kozijnen dienen compleet vernieuwd te worden. 

De ramen zijn versleten en sluiten niet meer goed, ze zitten te ruim in de sponningen, dit ook 

mede veroorzaakt door het verzakken van de gevel. De stopverf waarmee het glas in de 

sponningen is bevestigd, is verdroogd/hygroscopisch waardoor het water in de verbindingen loopt. 

 
Foto: kozijnen losgekomen van de oorspronkelijke setting. 
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De hemelwaterafvoeren lopen bij de portalen op de bouwmuren achter de staanders/ 

betimmeringen door. Sommige zijn al vernieuwd en lopen weer voor de betimmeringen door.  

Door verstopping en lekkage van de hemelwaterafvoeren achter de betimmeringen is houtrot in de 

betimmeringen en de stijlen van de portaalkozijnen opgetreden. 

De portalen en betimmeringen zijn aan de muurzijde niet behandeld, de contactvlakken met de 

muren zijn extra gevoelig voor schimmels (zie foto). 

 
Foto: contactvlakken aangetast door schimmels. 

Daarbij moeten we er van uitgaan dat de houten portalen, welke door matig onderhoud, in 120 

jaar diverse keren zijn gerepareerd. Bij de schouwing zijn de portalen op enkele punten aangetast 

en een groot deel van de oorspronkelijke betimmeringen zijn weg getimmerd. 

Het lijstwerk van het  portaal op de begane grond moet open worden gemaakt om de kwaliteit van 

de constructie goed te kunnen beoordelen. 
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Bij het open maken van een betimmering is er een deel rot (zie foto). 

 
Foto: rotting achterliggende constructie portaal. 

 

Achtergevels 

Het maaiveld ligt aan de achterzijde lager, de souterrainvloer ligt 30 cm lager dan het maaiveld. 

Ook deze gevel is (door de fundering op de 12m zandplaat) ca. 1,5 mm per jaar gezakt, waardoor 

essentiële onderdelen, zoals het trasraam en onderdorpels van kozijnen, onder het maaiveld zijn 

komen te liggen. En dus dichter bij het grondwater. 

Een deel van de achtergevels zijn opgetrokken uit steens metselwerk, de uitbouwen zijn gemetseld 

in halfsteens metselwerk in de achtergevel zitten schuiframen met enkel glas. 

Enkele woningen hebben aan de achtergevel draaikiepramen. 

De kozijnen hebben een waterslag als onderdorpel deze heeft te weinig schuinte en is vlak aan de 

onderzijde, waardoor het water met slecht weer door de hoeken naar binnen loopt. In diverse 

waterslagen zijn stukken gelijmd en enkele zijn bekleed met 10 mm WBP. De waterslagen moeten 

vernieuwd worden. 

De verankeringen zijn matig. Ook hier zal zoals aan de voorgevel het anker bij de gevel voor een 

groot deel verrot zijn. 

 

Langs de uitbouwen zitten rookgasafvoerkanalen voor de geisers met een trekonderbreker voor de 

ventilatie van de woningen. Deze pijpen zijn zonder bouwkundige voorzieningen door de gevel 

gebracht. Bij slecht weer en door condensatie ontstaat er lekkage. Het water loopt langs de 

kanalen naar binnen. De kanalen zijn aan het einde van hun levensduur (zie foto).  
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Foto: achtergevels en lekkende doorvoeren, afbladerend schilderwerk. 
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De uitbouwen zijn behandeld met een verf tegen het doorslaan van regenwater. De verf bladert 

van de gevel.  

Het metselwerk van de uitbouwen heeft door de ligging van de natte ruimtes (douches en toiletten) 

last van dampspanning en condens van binnen uit. Hierdoor bladert de verf van de gevel. 

Koudebruggen zullen ontstaan op de balkoppen en de gevels/ balkankers. 

 

Binnenkasko 

De schoorsteenkanalen zijn slecht, het stucwerk laat los, diverse kanalen zijn betimmerd. De 

schoorstenen zijn ontworpen voor turf en hout, later heeft men er kolen in gestookt. 

In de jaren ‘60 is men overgegaan op aardgas. De rookgassen hiervan bestaan hoofdzakelijk uit 

CO2. Dit tast het oude metselwerk aan. Een en ander veroorzaakt afschilferen aan de binnenzijde. 

De kanalen zijn lek, met name tussen de vloeren en het plafond.  

Voor de schoorstenen staan oude gashaarden en in de keuken geisers voor het warmwater en de 

douche. In de winter wanneer de kachel volop brand en bij een gelijktijdig gebruik van de douche, 

zal de luchttoevoer kritisch zijn. De open verbrandingstoestellen mogen niet meer. 

De oorspronkelijke plafonds zijn voorzien van een verlaagd systeemplafond om oneffenheden in 

het oorspronkelijke plafond en de nieuwe installaties weg te werken. De brandwerendheid is 

afhankelijk van de dikte van het oorspronkelijke stuc op riet plafond en de dichtgezette openingen 

van de gesloopte binnenwanden boven het systeemplafond. 

Langs de kozijnen zit een aftimmering tegen het plafond en de gevel, deze is onvoldoende 

brandwerend. 

Een deel van de binnenwanden bestaat uit schotwerk, 28 mm kraaldelen, welke doorlopen tot 

onder de balklaag. Dit geeft onvoldoende brandwerendheid. 

De douchetoiletten zijn opgebouwd tegen de bestaande halfsteens gevels dit geeft een koudebrug 

waardoor het verfwerk op het stucwerk boven de tegels bladert en schimmelt. 
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Blok III
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Blok III  

 
Foto: blok III. 
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Dit blok is gebouwd als spiegelblok van een reeds vernieuwd blokje aan de Conradstraat. Deze 

blokken hadden in de tuin gezamenlijk beerputten. Het blok bestaat uit 4 percelen en heeft per 

perceel een gevel. De middelste twee met een getrapte halsgevel, met klauwstuk met versieringen 

in hoornmotief. Geflankeerd aan weerzijden, met een perceel met een zadeldak, afgeschuind aan 

de voorzijde met een dakkapel en een bekroning van de gevel met een spiegellijst. 

De gevels zijn vanuit de fundering opgetrokken in metselwerk. 

Een open portiek met hardstenen stoep en een trap voor ontsluiting van de verdiepingen en bel-

etage. En op maaiveldniveau een pui met dubbele deuren voor het souterrain. 

De scheidingsmuur van het trappenhuis is halfsteens, vanuit de fundering gemetseld. 

De balklaag van nr. 193 is ingebalkt in nr. 191, dit blokje hangt tussen 191 en 199 in. De gevels 

van nrs. 193 en 197 zijn verzakt en het metselwerk is  hierdoor gekneusd en gescheurd. De 

kozijnen zijn uit hun verband gezakt. 

Nr. 197, 3e verdieping, heeft in de brand gestaan en is opgeknapt. 

 

Voorgevels 

 

De toppen van de gevels zijn slecht, er is nauwelijks nog samenhang tussen steen en 

metselmortel. Het metselwerk, met name het voegwerk, is slecht. Het geheel moet vernieuwd 

worden. 
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Het voegwerk is deels vervangen met te hard voegwerk. De klauwstukken bestaan uit  

gestukadoord metselwerk. Een deel van het stucwerk is slecht. 

De kozijnen zijn slecht, ze zijn scheefgezakt. De onderdorpels doen tevens dienst als waterslag, 

deze wateren nauwelijks af door te weinig schuinte en liggen zelfs op tegenschot. De meeste zijn 

bekleed met 10 mm multiplex. Het multiplex is deels verrot (zie foto). 

 

 
Foto: multiplex op de onderdorpels. 

Nr. 193 is uitgevoerd met schuiframen met enkel glas. Geluidstechnisch is dit onvoldoende voor 

een goed binnenniveau. 
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Dak  

De dakbedekking is slecht, de singels op nr. 193 en 197 zijn verbrand en de aansluitingen zijn 

slecht. Op nr. 191 en 195 liggen pannen, de pannen zijn redelijk. 

Het zinkwerk is matig. De aansluitingen met het opgaande werk zijn slecht (zie foto). 

 

 
Foto: slechte doorvoer aansluitingen. 

 

De hoge gecombineerde schoorsteen boven het dak, in de tussengoot is slecht. Het metselwerk is 

gaar en dient vernieuwd te worden. 

Het zink werk van de goten en aansluitingen is gebrekkig en dient vervangen te worden. 

De zadeldaken sluiten aan de achtergevels aan tegen een tuitgevel. 

De aansluitingen van de dakbedekking singels en pannen tegen de achtergevel is slecht. En is 

deels met niet geëigende middelen dicht gezet/gerepareerd. 

Twee daken zijn bedekt met opnieuw verbeterde Hollandse pannen en twee daken zijn bekleed met 

singels. 

De singels zijn einde levensduur en dienen vernieuwd te worden en de pannendaken dienen 

opnieuw gelegd te worden, waarbij de panlatten worden vervangen. 
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Achtergevels 

Het maaiveld ligt aan de achterzijde lager, de souterrainvloer ligt 30 cm lager dan het maaiveld. 

Ook deze gevel is (door de fundering op de 12m zandplaat) ca. 1,5 mm per jaar gezakt, waardoor  

essentiële onderdelen, zoals het trasraam en onderdorpels van kozijnen, onder het maaiveld zijn 

komen te liggen. En dichter bij het grondwater. 

Een deel van de achtergevels zijn opgetrokken uit steens metselwerk, de uitbouwen zijn gemetseld 

in halfsteens metselwerk in de achtergevel zitten schuiframen met enkel glas. 

Enkele woningen hebben aan de achtergevel draaikiepramen. 

Een deel van de achtergevel draait over het penant van de keuken, waardoor het metselwerk 

scheurt en het stucwerk eraf breekt, Het kozijn wijkt naar achteren (zie foto). 

 

 
Foto: gescheurd stucwerk aan de achtergevel. 

De kozijnen hebben een waterslag als onderdorpel deze heeft te weinig schuinte en is vlak aan de 

onderzijde, waardoor het water met slecht weer door de hoeken naar binnen loopt. In diverse 

waterslagen zijn stukken gelijmd en enkele zijn bekleed met 10 mm WBP. 

De waterslagen moeten vernieuwd worden. 
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De verankeringen zijn matig. Ook hier zal, net als aan de voorgevel, het anker voor een groot deel 

verrot zijn. 

Langs de uitbouwen zitten rookgasafvoerkanalen voor de geisers met een trekonderbreker, voor de 

ventilatie van de woningen. Deze kanalen zijn zonder bouwkundige voorzieningen door de gevel 

gebracht. Bij slecht weer en condensatie ontstaat er lekkage door het water wat langs de pijpen 

naar beneden loopt. 

 

Binnenkasko 

De schoorsteenkanalen zijn slecht. Het stucwerk laat los, diverse kanalen zijn betimmerd. 

De schoorstenen zijn ontworpen voor turf en hout, later heeft men er kolen in gestookt. 

In de jaren 60 is men overgegaan op aardgas, de rookgassen hiervan bestaan in hoofdzaak uit CO2 

dit tast het oude metselwerk aan die aan de binnenzijde schilferen. De kanalen zijn lek, met name 

tussen de vloeren en het plafond.  

Voor de schoorstenen staan oude gashaarden en in de keuken geisers voor het warmwater en de 

douche. In de winter wanneer de kachel volop brand en bij een gelijktijdig gebruik van de douche 

zal de luchttoevoer kritisch zijn. De open verbrandingstoestellen mogen niet meer. 

De oorspronkelijke plafonds zijn voorzien van een verlaagd systeem plafond om oneffenheden in 

het oorspronkelijke plafond en de nieuwe installaties weg te werken. De brandwerendheid is 

afhankelijk van de dikte van het oorspronkelijke stuc op riet plafond en de dichtgezette sparingen 

van de gesloopte binnenwanden boven het systeemplafond. 

Langs de kozijnen zit een aftimmering tegen het plafond en de gevel, deze is onvoldoende 

brandwerend. 

De douchetoiletten zijn opgebouwd tegen de bestaande halfsteens gevels dit geeft een koudebrug 

waardoor het verfwerk op het stucwerk boven tegels bladert en schimmelt. 

 

Installaties 

Nader te bepalen. 

 

  


