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I. INLEIDING

Op 26 oktober 2017 en aanvullend op 22 november 2107 is in opdracht van Amstelhof
Properties BV een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning voor het vervangen
van kozijnen en balkonhekken in het woningbouwcomplex Amstelhof. Het hier
voorliggende rapport is opgesteld naar aanleiding van de vraag om aanvullende informatie
en is de neerslag van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het ingediende plan.
Deze overwegingen zijn voorafgaand aan de vergunningaanvraag in een tweetal
vergaderingen op locatie besproken met een vertegenwoordiger van Bureau Monumenten en
Archeologie.

1. OMVANG VAN HET PROJECT

Het project betreft 288 woningen met de aan te passen elementen volgens onderstaande
tabel:

Blok woningen kozijnen*) balkons woonk. balkons keuken fr. balkons

Pres. Kennedylaan
I 56 360 - 56 7
II 40 253 - 40 8

Baroniestraat
III 24 137 24 24 -

Veluwelaan
IV 24 137 24 24 -
V 24 137 24 24 -

Sallandstraat
VI 24 137 24 24 -
VII 24 137 24 24 -

Montferlandstraat
VIII 24 137 24 24 -
IX 24 137 24 24 -

Graafschapstraat
X 24 137 24 24 -

TOTAAL 288 1705 192 288 15

*) alleen de kozijnen van de appartementen, dus exclusief gemeenschappelijke entree, bergingen
etc.
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II. ALGEMEEN

2. HET COMPLEX AMSTELHOF

Het woningbouwcomplex Amstelhof, gelegen ten zuiden van de President Kennedylaan, is
gebouwd in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Het is in 1951 ontworpen
door J.F. Berghoef en in 1952 uitgevoerd in het Nemaho-Airey bouwsysteem. Het complex
bestaat uit 288 portieketagewoningen in middelhoogbouw, 18 laagbouwwoningen en enige
voorzieningen.

Het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op een open bouwblokstructuur in 4 lagen, met
gemeenschappelijke binnentuinen. Deze bouwblokken worden afgeschermd door twee lange
blokken in 5 lagen langs de President Kennedylaan. Aan de oostzijde van het complex zijn
de laagbouwwoningen in drie stroken gesitueerd.

De architectuur van het complex is kenmerkend voor de architectuur uit de wederopbouw,
de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Gedwongen door de schaarste in
bouwmaterialen en financiële middelen werd gezocht naar nieuwe materiaaltoepassingen en
versnelde bouwwijzen. Dit leidde onder meer tot standaardisatie van plattegronden en
bouwelementen, voorwaarden voor industriële toepassingen. In de materialisatie van de
blokken kwam dit tot uiting in de toepassing van betonelementen in de gevels. Deze werden
evenwel bij de 4-laagse blokken geplaatst op een gemetselde plint, respectievelijk op een
onderbouw bij de 5-laagse blokken. Waar de toepassing van de betonelementen en
stalenkozijnen aansluiten bij de detaillering van het vooroorlogse Nieuwe Bouwen is in de
klassieke opbouw van de gevels en ook van details van onder andere goten en dakranden de
invloed van de op traditionele leest geschoeide Delftse School terug te vinden waar
Berghoef zijn wortels had.

Fig. 2. Sallandstraat
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Het Nemaho-Airey bouwsysteem waarin het project was uitgewerkt en uitgevoerd was een
systeem van montagebouw met een hoofdstructuur van beton- en staalelementen waarbij
gevels en daken in korte tijd opgetrokken werden waarna de afbouw, de onderverdeling in
woningen en de woningindeling, in droge omstandigheden konden plaatsvinden. In het
systeem waren de gevels dragend uitgevoerd en bestaan uit een combinatie van prefab
betonstijlen en stalen randbalken. Alle geprefabriceerde elementen zijn buitengewoon licht
gedimensioneerd: stalen tralieliggers en -spanten opgebouwd uit strippen en betonstaal,
binnenbekledingen van lichtbetonplaten en houtvezelplaat en gevelelementen en -balkons in
cassetteplaten. In het kader van de industriële productie is in de maatvoering van de gevels
het systeem van de betonnen panelen minutieus doorgevoerd. De afmetingen van de
kozijnen zijn voor zover ze in het gevelvlak liggen daar een afgeleide van.

Fig 3. Airey-woningen in aanbouw
1

Fig 4. Constructiedetails Nemavo-Aireywoningen
2

1 Elsevier
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Zowel het ensemble als geheel als ook de gebouwen verkeren, wellicht dank zij de niet
versnipperde eigendomssituatie, nog grotendeels in de oorspronkelijke staat. Aan het project
werd grote stedenbouwkundige en architectonische waarde toegekend en dat heeft ertoe
geleid dat het in 2014 de status van gemeentelijk monument kreeg toegekend.

3. WONINGVERBETERING

Vanaf april 2011 vonden er bewonersbijeenkomsten plaats georganiseerd door
Wijksteunpunt Woningen (WSW). De aanleiding hiervoor was met bewoners te
onderzoeken of en welke maatregelen genomen kondenn worden in het kader van
energiebesparing. De opeenvolgende beheerders waren op geen enkele wijze betrokken bij
deze bijeenkomsten. De besprekingen leidden niet tot concrete oplossingen, daarvoor bleek
de materie toch te complex. Wel werd uit deze gesprekken en uiteindelijk uit een enquête in
november 2013 duidelijk dat er veel klachten waren over de hoeveelheid geleverde warmte
en tochtverschijnselen3. Vanaf april 2014 vind er structureel overleg plaats tussen de
bewonerscommissie, wijksteunpunt wonen en de beheerder. Los hiervan werden door de
huidige beheerder maatregelen in gang gezet om de energievoorziening en de bemetering in
lijn te brengen met de Warmtewet. Vanaf januari 2015 voldoet de warmtelevering aan de
Warmtewet.

Reeds in 2007 werden in een cultuurhistorische effectrapportage4 aanwijzingen gegeven
voor verbetering van de woningen. Deze varieerden van eenvoudige aanpassingen tot zeer
ingrijpende met wijzigingen van plattegronden en aanpassingen van de gevels. Door de
status van monument is dit niet meer aan de orde. Daarentegen presenteerde het onderzoek
ten behoeve van de opname in het monumentenregister, in opdracht van Stadsdeel Zuid, wel
uitgewerkte scenario’s die vervolgens ook met kostenramingen werd uitgebreid5.

Deze drie scenario’s kwamen in kort neer op het volgende:
- Inpakken gebouwen: het aanbrengen van een isolerende schil rondom de gebouwen.

Door de monumentstatus is dit niet mogelijk
- Gebouw in gebouw: het aanbrengen van een binnengevel door middel van

voorzetwanden en achterzetramen. Dit laatste is voor een bewoner/gebruiker niet
praktisch en bovendien ontstaat in deze variant de mogelijkheid van condens achter de
bestaande kozijnen en wordt het dauwpunt in de constructie gehaald hetgeen tot
problemen kan leiden6.

- Aanpassen bestaande schil van binnenuit. Ook hier zijn problemen met het dauwpunt te
verwachten7.

Deze laatste twee varianten zijn overigens alleen uitvoerbaar met leegstaande woningen
hetgeen in Amstelhof niet het geval is.

4. KEUZE VOOR RESTAURATIEVE AANPAK IN DE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING

Omdat zowel voor de kozijnen als de balkonhekken het reguliere onderhoud voor de deur
stond is besloten een diepgaand onderzoek door adviesbureau Peutz uit te laten voeren met

2 Elsevier
3 Rapportage enquête, juni 2014
4 MIT 2007
5 Hooyschuur 2013
6 Peutz 2015
7 ibid.
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betrekking tot energieprestatie van de gebouwen in relatie tot bouwfysische aspecten8. In dit
onderzoek wordt geconcludeerd dat:
- Het is voor het behoud van de gebouwen het beste om zo min mogelijk ingrepen te doen

met een bouwfysische impact
- De enige uitzonderingen hierbij zijn het isoleren van de daken en
- Het vervangen van de bestaande gevelkozijnen door kozijnen met geïsoleerde profielen

en dubbele beglazing.
- Na-isolatie van de gevels zou op zich een verbetering zijn ware het niet dat dit door de

verbindingen tussen spouw en plafondconstructie onbeheersbaar is. In het rapport wordt
er evenwel op gewezen dat er onverantwoorde koudebruggen ontstaan bij de
draagconstructies van de balkons.

Op grond van deze conclusies is besloten de daken te voorzien van nieuwe dakbedekking
met isolatie. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd die inmiddels is verleend.

Daarnaast is besloten het vervangen van de kozijnen verder te onderzoeken. Voorstellen
hiervoor zijn met BMA besproken. Aangezien er draagvlak was over de uitgangpunten is
besloten om de vergunningaanvraag in te dienen. Dit vond plaats op 26 oktober 2017 en
aanvullend op 22 november 2107. De eerste aanvraag betrof het vervangen van alle stalen
gevelkozijnen en de balkonhekken van de 4-laagse blokken. In de aanvullende aanvraag
werden de balkonhekken van de 5-laagse blokken aan de zijde van de President
Kennedylaan toegevoegd.

8 Peutz 2015
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III. BESTAANDE TOESTAND

5. GEVELKOZIJNEN

In het complex zijn, met uitzondering van de toegangskozijnen van de trappenhuizen, stalen
gevelkozijnen aangebracht met toepassing van warmgewalste profielen, de zogenaamde
stoeltjesprofielen. Van het project zijn met betrekking tot de kozijndetails geen tekeningen
beschikbaar, maar uit gegevens van destructief onderzoek in een laagbouwwoning in de
Baroniestraat zijn de onderstaande details vervaardigd. Uit destructief onderzoek in een
woning in de Graafschapstraat is gebleken dat deze details in het gehele project zijn
toegepast.

Fig. 5. Detaillering bestaande gevelkozijnen

De (ongeïsoleerde) profielen hebben een diepte van 34 mm en de enkele beglazing is met
een stopverf gezet. De verankering van de kozijnen vindt plaats door middel van stalen
strippen aan een aan de prefab betonstijlen aangestorte houten lat.

Neggen
Opvallende details zijn de afwerking van de neggekanten. Aan de buitenzijde is een stalen
afwerking in de negge aangebracht. Het niet duidelijk of dit aangelast is of als afzonderlijk
onderdeel verwerkt is. Aangezien de kozijnen niet vlak in de gevel geplaatst zijn is dit
profiel nodig als overgang naar de betonnen gevelbekleding.
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Fig.6. binnennegge opengewerkt Fig.7. Doorsnede
9

Aan de binnenzijde is er een triplex aftimmering rond de kozijnen. Radiatoren ter plaatse
van gevelkozijnen zijn verdiept geplaatst en ook hier komt een dergelijke aftimmering voor
(fig.6 en 7). Dit zijn gevoelige details, niet alleen voor geluidoverdracht tussen de woningen,
maar ook voor branddoorgang via de spouw.10

Fig.8.

9 Elsevier
10 Peutz 2015, par . 5.2
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De sluiting van de draaiende delen is op veel plekken niet optimaal. Tochtprofielen
ontbreken en er zijn zonder afbreuk te doen aan de afwerking van de binnenkant geen
mogelijkheden die aan te brengen. Daarnaast hoeft het geen betoog dat de beglazing met
enkel glas wat betreft energieverlies niet meer houdbaar is, ook in het kader van de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam.

Fig.9. Fig.10.

Fig.11. kieren en mogelijk ook achterzetramen

Kwaliteit kozijnen
Om te beoordelen of er aan de huidige kozijnen sprake is van onomkeerbaar verval
waardoor om die redenen de kozijnen vervangen moeten worden heeft adviesbureau Peutz
in 2017 een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de staalprofielen en de staat van
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onderhoud.11. De conclusies in dat ondanks achterstallig onderhoud er geen sprake is van
‘onomkeerbare degradatie’ van het staal.

6. BALKONHEKKEN

Er zijn komen in het project twee typen balkonhekken voor: transparante spijlenhekken en
door middel van stalen panelen gesloten hekken. Deze laatste zijn alleen aan de 5-laagse
gebouwen toegepast en wel aan de zijde van de President Kennedylaan.

De maatvoering en detaillering van de zijkanten van de hekken zijn voor de beide hektypen
gelijk. Bij de balkons aan de keukenzijde van de appartementen is in de zijkanten een rond
paneel opgenomen met een onderstel ten behoeve van de plaatsing van een vuilnisbak. Aan
de woonkamerzijde van de 4-laags blokken zijn aan de zijkanten vlakke stalen panelen
opgenomen. De hoogte van de hekken heeft geen verband met de indeling van de betonnen
gevelpanelen. De bovenkant van de gesloten panelen daarentegen wel. De hekken zijn aan
de frontzijde afgedekt met een houten regel. Alle hekken zijn aan de stalen balkonranden
gelast. (fig.15).

Fig. 12, 13,14 Hekken type keukenbalkon

Fig. 15, 16 Hekken type woonkamerbalkon

11 Peutz 2017
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IV. RESTAURATIE VS VERVANGEN KOZIJNEN

7. UITGANGSPUNTEN

Uit het onderzoek van adviesbureau Peutz kwam naar voren dat verbetering van de
buitenschil van de gebouwen slechts beperkt mogelijk is (zie par.3). De isolatie van de
daken en dubbele beglazing in geïsoleerde kozijnen zijn zonder bouwfysische problemen te
verwezenlijken.
Het verhogen van de isolatiewaarde van de kozijnconstructie als geheel is in dit verband,
afgezien van het beperken van energieverliezen, ook een wezenlijke bijdrage aan het
wooncomfort aangezien hiermee tochtverschijnselen kunnen worden tegengegaan.

8. ALTERNATIEVEN OP BASIS VAN BEHOUD KOZIJNEN

Indien de bestaande kozijnen gehandhaafd blijven hebben we de volgende mogelijkheden ter
beschikking:
1. Toepassen van dubbele beglazing. Dit kan dit met een kunststof profiel, bijvoorbeeld

met Conforglace ( fig. 9). Hiermee wijzigt wel het aanzicht doordat de profilering met
stopverf vervalt. De stalen profielen vormen dan ook nog eens koudebruggen, met een
gerede kans op condensvorming.

2. Toepassen van achterzetramen. Met deze oplossing verschuift het dauwpunt naar binnen
waardoor de kans op condensvorming op het bestaande kozijn groot is, waardoor
behoud niet meer gegarandeerd is. Met een dergelijke oplossing wordt de
gebruikskwaliteit voor gebruikers/huurders verlaagd. Ter plaatse van draaiende delen is
deze oplossing bovendien zeer kwetsbaar.

Fig. 17. Conforglace Fig. 18, 19. Achterzetraam

Conclusie
Beide opties zijn zowel bouwfysisch als gebruikstechnisch als uit oogpunt van behoud
monumentale waarde niet wenselijk.
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9. ALTERNATIEVEN OP BASIS VAN VERVANGEN KOZIJNEN

Voor het vervangen van de kozijnen zijn van diverse fabricaten de producten onderzocht op
aanzicht en profilering, zowel in staal als in aluminium. Daarnaast is gedaan naar recente
renovatieprojecten12, zowel in literatuur als in situ. Deze projecten zijn alle niet geheel
vergelijkbaar, slechts enkele zijn geclassificeerd als monument terwijl er ook grote
bouwkundige verschillen zijn.

In het merendeel van de gepubliceerde gevallen zijn aluminium kozijnen toegepast. Ook in
één van de laagbouwwoningen in Amstelhof zijn recentelijk aluminium kozijnen toegepast.
De gemeente heeft hierin in dit geval mee ingestemd omdat anders dan bij de gestapelde
woningen in de loop der tijd al veel verschillende aanpassingen zijn gedaan.
In de “Wolkenkrabber”van J.F. Staal aan het Victorieplein zijn evenals bij Amstelhof
meerdere producten onderzocht en is na beoordeling van een proefopstelling gekozen voor
een Jansen-profiel uit de serie JanisolArte.

Fig. 15. MHB Fig. 16. Reynaers CS 38

Fig. 17. Janisol Arte Fig. 18. De Rollecate Klassiek

12 CRK 2017
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Fig. 19. Metaglas Metermo Fig. 20. Reynaers CS 24

Conclusies
Voor Amstelhof wordt vanwege de monumentstatus een stalen kozijn voorgesteld. Van de
staalproducten komen die van MHB (ClassicISO) en Janssen (Janisol Arte) het dichts bij het
oorspronkelijke beeld. In de aanvraag is, mede op basis van de visuele beoordeling door
CRK bij de Wolkenkrabber, Janisol Arte gekozen.

In het ingediende plan worden de kozijnen in een stelkozijn geplaatst waarmee naast een
bevestigingmogelijkheden los van de betonstijlen, ook brand- en geluidwering verbeterd kan
worden. Om overlast van bewoners zoveel mogelijk te beperken is hiervoor gezocht naar
een materiaal voor de negge aan de binnenzijde dat droog verwerkt kan worden. De keus is
daarbij gevallen op een afwerking met met vezelcementplaat.

Voor de negge aan de buitenzijde is gedacht aan gemoffelde gevouwen staalplaat. Er is
overwogen om in combinatie met een mechanisch ventilatiesysteem aan de bovenzijde in dit
profiel luchttoevoerroosters op te nemen. Omdat in dat geval een afwijking van het
bestaande beeld ontstaat is hier van afgezien en worden deze roosters in de zijgevels van de
balkons aangebracht.
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V. RESTAURATIE VS VERVANGEN HEKKEN

10. ACHTERGRONDEN

De aanvraag met betrekking tot vervangen van de hekken moet gezien worden tegen de
achtergrond van de renovatie van de balkons als geheel. Deze geprefabriceerde balkonplaten
zijn opgelegd in stalen randprofielen die in de gebouwen doorlopen. De platen zijn
afgewerkt met een dunne druklaag. Corrosie van de staalprofielen is de oorzaak van betonrot
waardoor de vloerplaten gaan lekken en het verval van de beton verder voortzet.

De renovatie van de balkonplaten is gericht op het aanbrengen van een waterdichte
afwerking na het ontroesten/conserveren van het randstaal en reparatie van de beton. Het
aanbrengen van de afwerking wordt bemoeilijkt doordat de hekken aan de randbalken
vastgelast zijn.

11. BEHOUD VAN DE HEKKEN

De hekken zijn evenals de liggers onderhevig aan corrosie en vergen regelmatig onderhoud.
Dit houdt in: verwijderen van de bestaande verflagen, ontroesten, vervolgens tweemaal
aanbrengen primer, gronden en afschilderen. Kortom, een zeer intensief proces met
navenante kosten. Dan nog blijft er een kans dat inwendige corrosie aanwezig is. Dit is de
reden dat in een verder verleden een deel van de hekken aan de 5-laagse gebouwen, aan de
zijde van de Baroniestraat, reeds vervangen zijn. En waarom ook nu gekozen is de hekken te
vernieuwen.

12. UITGANGSPUNTEN BIJ VERVANGEN

Wanneer de hekken vervangen worden moet minimaal voldaan worden aan het rechtens
verkregen niveau, dat is voor bestaande bouw 90 cm. boven het betreedbare oppervlak. Bij
de bestaande hekken bedraagt dit 85,5 cm. Het rechtens verkregen niveau, bestaande bouw,
bedraagt 90 cm.

Om behoud van de monumentale waarde te borgen worden de hekken exact nagemaakt. De
bovenregels van de hekken, de gesloten panelen en de opstelplaatsen voor een vuilnisvat
worden na conservering weer terug aangebracht. Als de hoogte-eis volgens het niveau
bestaande bouw moet worden aangehouden, zal een oplossing worden gezocht met een
transparant opzetstuk.
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