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SITUATIE 

Kaart en locatie van het blok 
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 VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT 

De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel. 

 

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op visueel onderzoek van de daartoe redelijkerwijs 

bereikbare onderdelen. Er zijn geen vaste afwerkingen verwijderd, noch berekeningen gemaakt. Een 

dergelijke beoordeling brengt met zich mee, dat het advies een voorlopig en algemeen karakter 

heeft.  

 

Ruimtes onder en achter de vloeren, achter wanden en knieschotten zijn geïnspecteerd in de directe 

omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. 

Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, wordt dit in de rapportage 

vermeld.  

 

Het bouwkundig inspectierapport is een momentopname; dit houdt in dat omstandigheden, zoals 

weersinvloeden, de inspectie kunnen beïnvloeden. Het object zal zo veel mogelijk worden 

beoordeeld naar leeftijd en de daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen.  

 

Doordat er een visuele inspectie plaatsvindt, kan niet worden beoordeeld of er asbesthoudende 

materialen zijn verwerkt, dan wel ondergrondse tanks en/of bodemverontreinigingen aanwezig zijn. 

Om dit te kunnen bepalen is een specialistisch onderzoek noodzakelijk. Als bij de bouwkundig 

inspecteur het vermoeden bestaat dat één van deze zaken aanwezig is, zal dit in het rapport worden 

vermeld.  

 

De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld. Alleen zichtleidingen worden 

geïnspecteerd. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de 

aanwezige onderdelen en/of apparaten. Hiervoor dient een ter zake kundig expert te worden 

geraadpleegd. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en 

spoelinrichtingen is getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geisers en dergelijke 

een onderhoudsbeurt hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere woningen of indien de 

bouwkundig inspecteur hier aanleiding toe ziet, het nutsbedrijf en/of waarborginstallateur ten 

behoeve van de gas- en elektrische installaties een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren. 
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OPDRACHT  

Door De Principaal is ons verzocht een rapportage te maken van de bouwkundige- en 

installatietechnische staat van de woningen zowel in- als extern. 

Zijdelings wordt tijdens de opname gekeken naar gebreken van constructieve aard, asbesthoudende 

zaken, vervuiling en sociale aspecten. Het aantal te inspecteren objecten is vastgesteld op een 

minimum van 10%.  

 

Dit alles wordt in een rapportvorm vastgelegd en voor eind oktober 2007 in een voorlopige vorm aan 

de opdrachtgever aangeboden. 

 

Onderdelen die extra aandacht verdienen 

dakvlak: pannen, goten, dakbedekking, dakdoorbraken zoals schoorstenen, dakramen, 

dakkapellen, lood, lekkage, dakconstructie e.d. 

 

gevels: kozijnen, draaiende delen, hang en sluitwerk, metselwerk (vervuiling, scheurvorming, 

voegwerk, lekkage), balkons, balkonhekken, gevelornamenten, muurafdekkers, 

entree (postkasten, toegangsdeurbediening) 

 

installaties: verwarming (ketel, rookgasafvoer, leidingschacht, radiatoren, ventielen, 

leidingverloop), geiser, elektrische installatie, sanitair, intercom, gashaard, 

gevelkachel. 

 

inrichting: keuken, vaste kasten, binnendeuren en kozijnen, stucwerk. 

 

veiligheid: brandveiligheid binnen de woning (installaties), brandveiligheid tussen de woningen 

onderling, vlucht mogelijkheid, inbraakwerendheid. 

 

overlast: geluidswering tussen de woningen onderling, tussen het trappenhuis en de 

woningen, en tussen de woningen en de straatzijde. 
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SAMENVATTING SPAARNDAMMERSTRAAT 644 T/M 784 / 20017 BOUWDEEL 11 

Resultaat opname woningen aan de Spaarndammerstraat 644 t/m 784 (even). 

Het bouwkundig onderzoek omvat totaal 67 woningen en 3 bedrijfsruimtes. Hiervan zijn 8 woningen 

en 3 bedrijfsruimte met daarin 3 trappenhuizen aan een bouwkundig onderzoek onderworpen.  

 

De volgende onderdelen zijn niet in het onderzoek meegenomen: 

 

• Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende zaken in het complex. 

• Het onderzoek naar de gesteldheid van de grond alsmede de aanwezigheid en mate van 

vervuiling. 

• Een onderzoek naar de gesteldheid van de fundering en dan met name de kwaliteit van de 

houten funderingspalen en kespen.  

• Een waterpassing in de gevellijnen om mogelijke verzakkingen in kaart te kunnen brengen. 

 

Bovengenoemde zaken worden door derden uitgevoerd en zullen dus geen onderdeel van dit 

rapport uitmaken. 

 

Geluidsoverlast tussen de woningen onderling  

Het één en ander is door de bewoners aangegeven. 

 

• De geluidsoverlast vindt plaats zowel door de bouwmuren als door de vloeren. 

• Er is zowel sprake van geluidsoverlast door lucht- als contactgeluid. 

• De overlast via luchtgeluid bestaat hoofdzakelijk uit stemgeluid en muziek. 

• De contactgeluidoverlast wordt veroorzaakt door het belopen van de houtenvloer en de 

houtentrappen, doorspoelen toilet, lichtschakelaars, wasmachines e.d.  

• Het convenant spreekt er over dat bij het aanbrengen van een nieuw plafond de 

woningscheidende vloerconstructie moet voldoen aan – 5Db. Wij hebben de indruk dat dit met 

het huidige systeemplafond niet gehaald wordt. 

• Tevens zijn  klachten vernomen van de bewoners over overlast van geluid vanuit het 

trappenhuis. 

 

Projectomschrijving 

Aantal woningen  : 67 

Aantal bedrijfsruimtes  : 3 

Aantal bouwlagen  : 4 met kap 

Woningtypen   : begane grond woningen en woningen aan het portiek trappenhuis  

Woningdifferentiatie  : tweekamer woningen 

Bouwjaar   : 1916 

Renovatie   : onbekend 

Orde volgens ordekaart  : voor spaarndammerstraat 772 t/m 784 geldt orde 3, voor alle    

  andere de basisorde 

Architecten   : J.H. Lesmeister 
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CONSTATERINGEN UIT HET ONDERZOEK 

Uit het onderzoek zijn de volgende constateringen naar voren gekomen: 

Een en ander is samengevat per onderdeel / onderwerp. 

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van ± 10 % van het complex. Een meer destructief en 

omvangrijker onderzoek zal de omvang van de gebreken inzichtelijker kunnen maken. 

 

Dakconstructie 

Constructie: 

De dakconstructie bestaat uit een houten kap met houten delen en keramische dakpannen. Bij de 

inspectie van het dak zijn geen grote doorbuigingen en/of verrotte dakconstructie geconstateerd. 

Echter de houten dakdelen aan de binnenzijde van de constructie vertonen een aantal gebreken. Het 

schilderwerk van deze delen verkeert vaak in een matige staat. De delen verkeren over het algemeen 

in een matige tot redelijke staat. Geen zwam of ongedierte (houtworm) waarneembaar. Op een 

aantal van de platte daken hebben bewoners een dakterras gemaakt. Aangezien er geen balustrades 

en/of hekwerken op het dak aanwezig zijn kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.  

 

Dakpannen: 

Het schuine dakvlak van de voorgevel is belegd met een opnieuw verbeterde Hollandse pan. Onder 

de dakpannen is een laag shingles te zien. Over het algemeen verkeren de pannen en vorsten in een 

redelijke staat. Op de vlakken aan de voorzijde van het gebouw is op een enkele plek door storm een 

pan naar beneden gegleden. De aansluiting van de nok met het platte dak is voorzien van een zinken 

kap. Op een enkele gescheurde soldeernaad na verkeert het zink in een redelijke staat. 

    

Dakbedekking:  

Op het dak is een bitumineuze dakbedekking aangebracht voorzien van een ballastlaag. Over het 

algemeen verkeert de dakbedekking in een redelijke staat. Op het gehele vlak zijn een aantal 

reparatiewerkzaamheden te zien. Er is op het platte dak in een enkel geval sprake van een matig 

afschot. Verder is een klein gedeelte van het dak voorzien van een bitumineuze dakbedekking met 

leislag. De opstaande schuine rand van het dak is voorzien van twee lagen shingles. De voornaamste 

gebreken van deze dakbedekking zijn loszittende shingles en alggroei. Ook de aansluiting van het 

lood met de shingles zit op een enkele plek los. 

 

Boeidelen, windveren en dekspanen: 

Aan de voorgevels zijn de boeilijsten van de goten 

van hout. Er is sprake van matig tot slecht 

schilderwerk waardoor de kwaliteit van het hout snel 

achteruit gaat. Aan de achtergevel zijn de originele 

boeilijsten van de platte daken voorzien van trespa. 

Er zijn twijfels over de verankering van de trespa 

boeidelen. De trespa delen zijn onderhevig aan 

water en stof waardoor vervuiling duidelijk zichtbaar 

is. 

  

Dakdoorbraken: 

Er zijn op het platte dak verschillende typen 
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schoorstenen zichtbaar; gemetselde schoorstenen met keramische potten, een zinken kap en 

verzinkt stalen dakdoorvoeren. Het voegwerk van de gemetselde schoorstenen is op een enkele plek 

uitgespoeld. De uitlopen van de keramische potten zijn op verschillende plaatsen beschadigd en 

voorzien van een flexibele roestvrijstalen rookgasafvoer. De betonnen afdekkers vertonen op een 

aantal plaatsen scheurvorming en slijtage. Verder vertoont het lood van een aantal schoorstenen 

expansiescheurtjes. Dit wordt veroorzaakt door het toepassen van te lange stroken lood. De zinken- 

en verzinkt stalen dakdoorvoeren vertonen voornamelijk mechanische schade.  

De dakkapellen aan de voorgevel zijn voorzien van een kunststof kozijn en een zinken dakbedekking. 

Ook de zijwangen van het dakkapel zijn van zink. Over het algemeen is het zinkwerk van de 

dakkapellen in een redelijke staat aangetroffen. Het houtwerk van de dakkapellen heeft dringend 

onderhoud nodig. Op een aantal plaatsen is het schilderwerk geheel afgesleten met als gevolg dat 

het houtwerk rot.  

Het toegangsluik tot het platte dak vertoont een aantal gebreken en dient in zijn geheel worden 

vervangen. 

  

Goten / plakplaten:  

De zinken goten vertonen geen opvallende gebreken. Er is bij de inspectie geen vervuiling in de goten 

aangetroffen. 

Bereikbaarheid: 

Het platte dak is te bereiken door dakluiken. Er is geen trap aanwezig bij het dakluik, hierdoor is de 

bereikbaarheid van het dak matig.  

 

Gevels  

Metselwerk: 

Het gevelmetselwerk is opgezet in kruisverband met een waalformaat baksteen. Over het gehele vlak 

zijn zettingscheuren zichtbaar, die over het algemeen in de vorige renovatie zijn gerepareerd. Er is 

sprake van vervuiling en plantgroei. Zowel op de voor- als achtergevels is keim-sauswerk 

aangetroffen. Over het algemeen is het metselwerk aan de voorgevel in mindere mate onderhevig 

aan vervuiling.  

 

Voegwerk: 

Het voegwerk van de voor- en achtergevel is opgezet 

in een snijvoeg. De kwaliteit van het voegwerk is 

matig en vooral in de hoge vlakken uitgespoeld. Op 

verschillende plaatsen is het voegwerk gerepareerd. 

Voor deze herstelwerkzaamheden is vlakvol 

voegwerk toegepast. Op de plekken waar de gevels 

voorzien zijn van keim-sauswerk is het voegwerk 

beter behouden gebleven. Een aantal beschadigde 

plekken in het metselwerk zijn gerepareerd met 

specie.  
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Pleisterwerk: 

Op een enkel vlak aan de achtergevel is pleisterwerk aangetroffen. Het pleisterwerk vertoont over 

het algemeen geen gebreken.  

 

Lateien: 

Er zijn bij de inspectie verschillende soorten lateien aangetroffen; lateien geheel van beton en 

rollagen met daartussen betonnen elementen. Op een aantal plaatsen is scheurvorming in de 

betonnen elementen te zien. Verder zijn verschillende rollagen voorzien van nieuw voegwerk. Voor 

wat betreft de constructieve eigenschappen zijn geen gebreken geconstateerd.  

 

Gevelkozijnen: 

De kozijnen in de gevels zijn van kunststof met een vlakke profilering en dubbele beglazing. Ter 

plaatse van de trappenhuizen en de bergingen zijn de kunststof kozijnen voorzien van enkel glas. 

Navraag bij de bewoners wijst uit dat deze kozijnen ± 17 jaar geleden zijn geplaatst. De ramen zijn 

over het algemeen voorzien van draai-/kiepbeslag. Uit de inspectie zijn een aantal gebreken naar 

voren gekomen; tocht, klemmende ramen en inwateren zijn hiervan de voornaamste. Bij handhaving 

van deze kozijnen moeten alle draaiende delen en het hang- en sluitwerk worden nagesteld en 

gesmeerd.  

 

Ventilatieroosters: 

De oorspronkelijke gevelroosters zijn in een vorige renovatie grotendeels dichtgezet met 

metselwerk. 

Op een enkele plek zijn nog smeedijzeren roosters zichtbaar. In een aantal gevallen zijn deze bijna 

geheel doorgerot. De roosters op de begane grond ten behoeve van de kruipruimte zijn op een 

aantal plaatsen verstopt door straatvuil en vertonen eveneens roestvorming. Ten behoeve van de 

ventilatie in de woningen zijn ventilatieroosters opgenomen in de kunststof kozijnen. Door vuil, 

water en stof zijn een aantal van de roosters lastig te bedienen.  

 

Waterslagen: 

Aan de voorgevel zijn hardstenen waterslagen zichtbaar. Op een aantal plaatsen vertonen de 

waterslagen beschadigingen en scheurvorming. Aan de achtergevel bestaan de waterslagen uit 

gemetselde bakstenen. Op een enkele plek zijn er stenen afgebroken, echter over het geheel gezien 

verkeren deze waterslagen in een redelijke staat. 

 

Boeilijsten van de goten: 

Aan de voorgevels zijn de boeilijsten van de goten van hout. Er is sprake van matig tot slecht 

schilderwerk waardoor de kwaliteit van het hout snel achteruit gaat. Aan de achtergevel zijn de 

originele boeilijsten van de platte daken voorzien van trespa. Er zijn twijfels over de verankering van 

de trespa boeidelen. De trespa delen zijn onderhevig aan water en stof waardoor vervuiling duidelijk 

zichtbaar is. 
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Balkonplaten: 

De balkonplaten zijn gemaakt van hardsteen, 

ondersteunt door een combinatie van hardstenen 

en gemetselde consoles. Er zijn geen zichtbare 

constructieve gebreken. De kwaliteit van de 

balkons is matig. Gebruikssporen zijn duidelijk 

zichtbaar en op een enkele plek is scheurvorming 

te zien. Er zijn in de hard-stenen balkons een 

aantal gaten zichtbaar, deze zijn waarschijnlijk 

afkomstig van oude verankeringen voor de 

inmiddels vervangen balkonhekken. De balkons 

aan de achtergevel zijn gemaakt van houten delen, 

ondersteunt door een houten balklaag. De staat 

van de houten delen is matig. De delen zijn niet voorzien van enige afwerking (antislip) en daardoor 

onderhevig aan water en alggroei.  

 

Balkonhekken: 

De balkonhekken in de voorgevel en de achtergevel vertonen een brede variëteit. Er zijn verzinkt 

stalen, aluminium en smeedijzeren hekwerken aangetroffen. Over het algemeen zijn de hekwerken 

in een redelijke staat aangetroffen. Op enkel hekwerk is roestvorming te zien. Verder is roestvorming 

aan de verankeringen van de hekwerken te zien. Ten aanzien van de stabiliteit van de balkonhekken 

zijn geen opvallende gebreken geconstateerd.  

 

Hemelwater: 

De hemelwaterafvoer is tot een hoogte van ongeveer 2 m van verzinkt staal of gietijzer voorzien van 

schilderwerk. Het bovenste gedeelte van de afvoer is gemaakt van kunststof. Het kunststof is redelijk 

vervuild. Er is sprake van roestvorming aan de beugels van de hemelwaterafvoeren. De 

vergaarbakken aan de achtergevels vertonen op verschillende plaatsen mechanische schade. 

 

Hijsbalk: 

De hijs-/verhuisbalken verkeren in een matige staat. De stalen hijs-/verhuisbalken zijn geschilderd. 

Aan het schilderwerk zijn een aantal gebreken te zien, roestvorming is duidelijk zichtbaar. 

 

Casco 

Bouwmuren: 

Op verschillende plaatsen in de bouwmuren zijn scheuren zichtbaar. Het verloop van de scheuren 

duidt er op dat deze waarschijnlijk niet veroorzaakt worden door zettingen in de fundering maar 

door spanningen binnen de constructie van het casco. Een aantal bouwmuren is onderhevig aan 

optrekkend vocht vanuit de kruipruimte. De wanden aan de voor- en achtergevel zijn voorzien van 

een voorzetwand. 
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Vloeren: 

De geïsoleerde balk en broodjesvloer van de begane grondvloer vertoont geen gebreken. De houten 

vloeren van de verdiepingen zijn bekleed met spaanplaat en vastgeschroefd. Ondanks het spaanplaat 

zit er behoorlijk beweging in de vloer. Op veel plaatsen kraakt de vloer bij het belopen. De 

geluidwerende voorzieningen zijn onvoldoende en worden bij de meeste van de bewoners als zeer 

storend ervaren. Bij een enkele woning is de gehele verdiepingsvloer betegeld. Verder zijn geen 

opvallende gebreken geconstateerd.  

 

Lichte scheidingswanden: 

De lichte scheidingswanden zijn opgebouwd uit bims beton blokken en houtskeletbouw wanden. Op 

een aantal plaatsen zijn vlekken te zien als gevolg van lekkage, deze komen veelal voor bij de 

badkamers. Verder is scheurvorming zichtbaar in de lichte scheidingswanden. 

 

Binnenkozijnen en deuren: 

De woningtoegangsdeuren zijn stompe deuren voorzien van een spaanplaatvulling. De deuren zijn 

van een redelijke kwaliteit. Op de houten kozijnen van de woningtoegangsdeuren zijn vaak 

beschadigingen te zien. Een aantal deuren zijn voorzien van secu-strips en bijzetsloten. De 

woningtoegangsdeuren zijn in alle gevallen aan de zijde van het trappenhuis voorzien van een 

normale deurkruk, waardoor bewoners genoodzaakt zijn hun deur op slot te doen. 

De houten binnenkozijnen zijn meestal voorzien van een stompe deur voorzien van glas. Ter plaatse 

van de badkamer is een opdekdeur geplaatst. Over het algemeen verkeren de binnenkozijnen en 

deuren in een redelijke staat. Bij de door ons geïnspecteerde woningen komt het vaak voor dat het 

hang- en sluitwerk los zit en deuren zijn weggehaald. 

 

Hoofdentree / trappenhuis  

Hoofdentreedeur: 

De kozijnen en deuren van het trappenhuis zijn gemaakt van hout. De uitvoering van de deuren is 

zeer wisselend. Er zijn houten deuren met beglazing en roedes en vlakke dichte deuren. 

Verschillende deuren zijn beschadigd. Ook het schilderwerk van de kozijnen en deuren vertoont 

gebreken. Er zijn geen deurdrangers aanwezig in de geïnspecteerde trappenhuizen. Het hang- en 

sluitwerk van deze deuren is matig en zit vaak los. Er is geen hang- en sluitwerk met een SKG 

keurmerk aangetroffen. De hoofdzekering van de betrokken woningen zit direct achter de 

hoofdentreedeur. 

 

Trappen / trapleuning / vloeren: 

De trappen in het blok zijn gemaakt van 

vurenhout. De bekleding van de trappen 

varieert van niets tot marmoleum of een 

geschilderde trap met traploper. De staat van de 

afwerkingen is over het geheel gezien matig. 

Veel traplopers zijn weggehaald waardoor op 

verschillende trappen ongeverfde delen 

zichtbaar zijn. Verder zijn op een aantal plaatsen 

eikenhouten traptreden over de vurenhouten 
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trap geschroefd. Deze traptreden zijn in een redelijke staat. Aan de onderzijde van de trappen is 

stucwerk te zien. De houten bordessen in de trappenhuizen hebben een afwerking van marmoleum. 

Op wat vervuiling na vertoont de vloerafwerking geen gebreken. Het schilderwerk van de houten 

trapleuningen is matig. Ook zijn er leuningen op een aantal plaatsen beschadigd. In een aantal 

gevallen zit er een leuning los. 

 

Stucwerk wanden en plafonds: 

Het stucwerk van de wanden verkeert in een redelijke tot matige staat. De wanden in het 

trappenhuis zijn tot een hoogte van 1,20 m voorzien van een laag emailleverf. Op de meeste wanden 

zijn plekken van slijtage en beschadigingen te zien.  

Het stucwerk van de buitenwanden in het trappenhuis vertonen op verschillende plaatsen 

waterschade door lekkages aan de gevel of het dak. Op deze plekken is dringend onderhoud vereist. 

De systeemplafonds in de trappenhuizen zijn opgebouwd uit een verzinkt stalen ophangsysteem met 

minerale inlegpanelen. Op alle geïnspecteerde zolderverdiepingen zijn geen plafonds geinstalleerd. 

De houten dakconstructie is hier geheel zichtbaar.  

  

Huisnummering: 

De huisnummering bij de entree is duidelijk herkenbaar. Er is geen duidelijke relatie tussen de 

huisnummerbordjes en de naambordjes bij de hoofdentree. Verschillende naambordjes zijn 

beschadigd, onleesbaar of ontbreken geheel.  

 

Brievenbussen: 

De stalen brievenbussen van het blok hangen aan de voorgevel. Deze zijn onderhevig aan 

roestvorming, tevens zijn de brievenbussen alleen van buiten te legen. De huidige brievenbussen zijn 

praktisch gezien een goede oplossing, er kan echter worden getwijfeld aan de kwaliteit in verband 

met het oorspronkelijke gevelbeeld.  

 

Intercom / bedienning hoofdentreedeur: 

In dit complex is geen intercom geïnstalleerd om tussen de woning en de plaats voor de 

hoofdentreedeur te kunnen communiceren. Met een beldrukker die op het kozijn zit gemonteerd 

gaat er een bel in de woning over. De bewoners kunnen vanuit het trappenhuis met een touw de 

deur openen. 

 

Verlichting:  

De verlichting en verlichtingsarmaturen van de trappenhuizen vertonen geen opvallende gebreken. 

De armaturen zijn voorzien van een tijdsrelais mechanisme. Verlichting aan de buitenzijde van de 

hoofdentreedeur ontbreekt. 

  

Kruipruimte: 

In het kruipluik van het hoofdtrappenhuis bevindt zich de waterafsluiter van de woningen. Dit luik 

dient ook als toegang tot de kruipruimte. De bereikbaarheid van beide is voldoende. 

 

Ventilatie: 

De ventilatie van de trappenhuizen is alleen gewaarborgd via de kunststof draaiende delen.  
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Bergingen 

Zolderberging: 

De zolderbergingen zijn opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk. In een aantal gevallen zijn de 

zolderbergingen geheel dichtgetimmerd. De mogelijkheid bestaat dat in deze gevallen de bergingen 

als verblijfsruimte worden gebruikt.  

Het hang- en sluitwerk van de bergingsdeuren is matig waardoor deuren vaak niet goed sluiten en/of 

te openen zijn. Verschillende bergingen zijn voorzien van kabelsloten. Verder zijn de bergingsvloeren 

niet voorzien van enige vloerafwerking. Het stucwerk van de buitenwanden en de woningscheidende 

wanden vertoont een aantal gebreken en is in een matige staat aangetroffen. Ook het sauswerk van 

deze wanden laat te wensen over.  

Verder hebben wij onze twijfels over de brandwerendheid van de deuren die naar de hal van de 

bergingen leiden. Wij hebben het vermoeden dat deze deuren niet voldoen aan de brandwerende eis 

van 20 minuten. 

 

Achtertuinen 

Achtertuinen: 

De achtertuinen zijn over het algemeen redelijk tot matig onderhouden. Er is geen sprake 

wateroverlast in de achtertuinen. Het niveau van de achtertuinen ligt ongeveer 20 cm lager dan het 

niveau van de begane grondvloer. 

 

Afwerkingen in de woningen 

Stucwerk wanden: 

Het stucwerk in de woningen is over het algemeen in redelijk staat. Op een aantal plaatsen is het 

stucwerk aangetast door lekkage. Op een aantal plaatsen zijn scheuren te zien als gevolg van 

scheurvorming in de achterliggende constructie. Verder vertoont het stucwerk van de wanden geen 

opvallende gebreken.  

  

Stucwerk Plafonds: 

De woningen zijn in zijn geheel voorzien van een 

systeemplafond. Op een enkel gebrek na vertonen de 

systeemplafonds geen gebreken. Voor het bepalen van 

de opbouw en brandwerendheid van de plafonds is een 

meer destructief onderzoek noodzakelijk. De 

systeemplafonds hebben door gaten in de erboven 

liggende stucplafonds geen brandwerendheid. In een 

enkele woning is het systeemplafond vervangen door 

gipsplaten op regelwerk. Hier zijn geen gebreken 

geconstateerd. 

 

Vloeren: 

De afwerking van de vloeren is reeds eerder behandeld in het hoofdstuk Casco. 
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Tegelwerk: 

De badkamers, toiletten en de keukens zijn afgewerkt met gelijmd wandtegelwerk. Het kitwerk van 

de tegelwanden ziet er redelijk tot matig uit, evenals het tegelwerk zelf. Er is geen vloertegelwerk 

aangetroffen in de woningen. 

 

Granito: 

De granitovloeren in de badkamers vertonen een aantal gebreken. De vloeren zijn onderhevig aan 

slijtage. De meest voorkomende gebreken zijn aangetaste plekken als gevolg van zeepresten en 

degelijke. De granitovloeren zijn op de houten vloeren gestort en hebben een dikte van gemiddeld 

120 mm.  

 

Inrichting van de woningen 

Keukens: 

De technische staat van de keukenblokken is zeer wisselend. Er zijn zowel keukenblokken van bijna 

25 jaar oud als van een paar maanden oud. Voor de keukenblokken welke wij gezien hebben, moet 

er vanuit gegaan worden dat ± 30 % vervangen dient te worden in verband met gebreken. De 

aansluiting voor wasmachine en droger zijn in de keukens gelegen. 

 

Sanitaire voorzieningen 

Sanitair: 

Alle door ons geïnspecteerde woningen hebben een toilet met laaghangend reservoir en een fontein. 

In een enkel geval is de toiletpot beschadigd of zit de wasbak los. Ook de aansluiting van een aantal 

wasbakken met het riool vertoont gebreken (roestvorming). 

 

Kranen: 

De sanitaire kranen vertonen verschillende vormen van 

slijtage. Een aantal lekkende kranen en los- of juist 

vastzittende knoppen/grepen. 

  

Leidingwerk:  

Het leidingwerk is veelal opbouw en geeft vooral in de 

keukens en de badkamers een lastig te reinigen vervuiling. 

De meeste woningen zijn voorzien van een watermeter die 

is gelegen in de badkamer. 

 

Verwarming / warmwatervoorziening 

Verwarming: 

De woningen zijn voorzien van een gasaansluiting ter 

plaatse van de woonkamer. Dit betekent dat de 

slaapkamer relatief ‘koud’ is. Een aantal bewoners ervaren 

dit als niet prettig. Gaskachels kunnen worden aangesloten 



 

BOUWKUNDIG RAPPORT 14 

 

op een bouwkundig kanaal. Verschillende geisers ter plaatse van de keuken zijn niet voorzien van 

rookgasafvoer. Zowel de geisers als de gaskachels zijn eigendom van de bewoners zelf.  

In een enkel geval is door de bewoner zelf een cv-istallatie aangelegd. Er is een combi HR ketel van 

het merk Intergas aangetroffen. Deze is gebouwd in 1989 en heeft een nominaal vermogen van 19.0 

KW. De luchttoevoer van de ketels geschied via de gevel, de rookgasafvoer via een bouwkundig 

kanaal voor ventilatie. 

 

Ventilatie 

Ventilatie verblijfs- en sanitaireruimtes: 

Deze ventilatie is als traditioneel natuurlijk aangebracht. Er zijn bouwkundige kanalen en 

ventilatieroosters in de kozijnen aangebracht t.b.v. ventilatie. Een aantal roosters zijn versleten, zijn 

slecht te bedienen, vervuild of zelfs verstopt. Er is over het algemeen onvoldoende ventilatie in de 

badkamers aanwezig. Als gevolg hiervan ontstaat in de meeste gevallen schimmel op de wanden en 

de plafonds. Wij hebben de indruk dat de voorzieningen voor ventilatie in de verblijfsruimtes 

onvoldoende is. 

 

Elektrische installatie 

Ellectrische installatie: 

Alle voorzieningen voor elektra zijn opbouw gemaakt. In de meterkast is een 3-groepen verdeling 

gemaakt. De elektrische voorzieningen voldoen niet aan de NEN 1010.  

 

Veiligheid 

Brandveiligheid: 

De woningen in het blok zijn voorzien van één vluchtweg, namelijk door het trappenhuis naar 

beneden.  

De brandveiligheid tussen de woningen onderling, in verticale zin, wordt gevormd door in eerste 

instantie het nieuw aangebrachte systeemplafond en in tweede instantie door het oorspronkelijke 

stucplafond op riet. Voor zover wij dit hebben kunnen waarnemen zijn er uit het oorspronkelijke 

plafond delen weggehaald om constructies en installaties te kunnen maken. Deze gaten zijn niet 

dicht gemaakt. Over de brandwerendheid van het nieuwe plafond hebben wij twijfels. Al met al 

voldoet de woningscheidende vloer naar onze mening niet aan de brandwerende eis van 60 minuten 

voor de hoofddraagconstructie uit het convenant. De woningtoegangsdeuren vanuit het trappenhuis 

hebben – voor zover visueel waarneembaar – geen brandwerendheid van 20 minuten. Dit voldoet 

niet aan de eis uit het convenant. Ook de deuren die leiden naar de hal van de bergingen voldoen 

hier niet aan. Deze zijn niet zelfsluitend. De trapconstructie in het trappenhuis voldoet naar onze 

mening aan het gestelde in het convenant. Een meer destructief onderzoek zou meer duidelijkheid 

kunnen geven over de brandwerendheid van constructies.  

 

Sociale veiligheid: 

De voorzieningen voor de bediening van de hoofd entreedeur zijn onvoldoende. De verlichting in en 

voor het trappenhuis is redelijk tot matig. De verlichting  voor de hoofd entreedeur ontbreekt, door 

straatverlichting ontstaan hier waarschijnlijk geen donkere plekken.    
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Inbraakwerendheid: 

Een aantal deuren die toegang geven tot het trappenhuis zijn voorzien van secu-strips. Ook een 

aantal entreedeuren van de woningen zijn voorzien van secu-strips en bijzetsloten. Over het 

algemeen hebben de woningtoegangsdeuren geen sloten met een SKG keurmerk.   

 

Gebruiksveiligheid: 

Geen valbeveiliging aanwezig. De borstweringen die zijn aangetroffen zijn groter dan 60cm. 

 

Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 708 / 722 

Functie: 

De bedrijfsruimte aan de Spaarndammerstraat 708 / 722 is sinds 2004 in gebruik door de stichting 

Welzijn. Voorheen is de ruimte in gebruik geweest als garage. Na een grondige verbouwing in 

augustus 2004 is deze ruimte in gebruik als kantoorruimte.  

  

Bouwmuren:  

In de gemetselde dragende wanden van de bedrijfsruimte zijn geen scheuren zichtbaar.  

  

Vloeren: 

De begane grondvloeren zijn opgebouwd uit houten balken met houten vloerdelen. Er zijn, voor 

zover visueel waarneembaar geen opvallende gebreken geconstateerd. Vanwege een vaste 

vloerafwerking is de inspectie van de kruipruimte niet uitgevoerd.   

 

Lichte scheidingswanden: 

De lichte scheidingswanden zijn opgebouwd uit houtskeletbouw. Er zijn geen gebreken 

geconstateerd in de lichte scheidingswanden. 

 

Binnenkozijnen en deuren: 

De stalen binnenkozijnen zijn voorzien van een 

opdekdeur.  

 

Gevelkozijnen: 

De hardhouten gevelkozijnen aan de voorgevel zijn 

voorzien van enkelglas. Aan de achtergevel zijn 

kunststof kozijnen met dubbele beglazing zichtbaar. 

Op een enkel gebrek na, verkeren de gevelkozijnen 

in een redelijke staat. Verder zijn aan het hang- en 

sluitwerk als het schilderwerk geen gebreken 

geconstateerd.  
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Hoofdentree: 

De hoofdentree van de bedrijfsruimte is voorzien van een hardhouten pui. Deze pui verkeert in een 

redelijke staat. Het hang- en sluitwerk van de deuren is voorzien van een slot met SKG**. Verder zijn 

geen gebreken geconstateerd. 

 

Afwerking binnenwanden: 

De gipsplaten van de houtskeletbouw wanden zijn voorzien van behang. De gemetselde wanden zijn 

voorzien van stucwerk. Over het algemeen zijn geen opvallende gebreken geconstateerd.  

 

Afwerking plafonds: 

Het plafond van de bedrijfsruimte bestaat uit een verzinkt stalen ophangsysteem voorzien van 

minerale inlegpanelen. Het plafond verkeert in een goede staat en heeft voorlopig geen onderhoud 

nodig.  

 

Tegelwerk: 

Zowel de vloer als de wanden van de toiletruimte zijn voorzien van gelijmd tegelwerk. Het tegelwerk 

vertoont geen gebreken. 

 

Sanitair:  

Ten tijde van de verbouwing zijn de sanitaire voorzieningen in zijn geheel vernieuwd.  

 

Kranen: 

Ten tijde van de verbouwing is de kraan vernieuwd.   

 

Leidingwerk: 

Het leidingwerk ten behoeve van de sanitaire voorzieningen is inbouw gemaakt. Tijdens de inspectie 

zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

 

Verwarming / warmwatervoorziening: 

De cv-ketel is een combi HR ketel van het merk Intergas. De ketel is gebouwd in 2004 en heeft een 

nominaal vermogen van 21,4 KW. Deze installatie vertoont geen gebreken. 

 

Ventilatie verblijfs- en sanitaireruimten: 

Er is in de bedrijfsruimte, ten behoeve van de ventilatie, een mechanisch ventilatiesysteem 

aangebracht. De luchttoevoer voor de bedrijfsruimte geschiedt via de roosters in de kozijnen aan de 

achtergevel. 

 

Elektrische installatie: 

Niet voor inspectie toegankelijk. 

 

Nutsvoorzieningen: 

Niet voor inspectie toegankelijk. 
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Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 756 

Functie: 

De bedrijfsruimte aan de Spaarndammerstraat 

756 wordt gebruikt als winkel. De voornaamste 

producten die worden verkocht zijn groente, fruit 

en aantal andere soorten levensmiddelen. Aan de 

achtergevel van de bedrijfsruimte is een koelcel 

geplaatst. Deze verkeert in een matige staat. 

Vooral de boeilijsten van het dak zijn onderhevig 

aan houtrot. Het geheel geeft een onhygiënische 

en onverzorgde indruk.  

  

Bouwmuren:  

Er zijn, ten opzichte van de bouwmuren van de 

woningen, geen verschillen aangetroffen. 

 

Vloeren: 

De geïsoleerde balk en broodjesvloer van de begane grondvloer vertoont geen gebreken. De vloer 

van de aanbouw is gestort. De vloer heeft geen afwerking waardoor het ruwe oppervlak van de 

betonvloer zichtbaar is. 

 

Lichte scheidingswanden: 

De lichte scheidingswanden zijn opgebouwd uit kalkzandsteen. In een enkele rollaag boven de 

gemetselde lichte scheidingswanden is scheurvorming te zien. Een aantal van de wanden in de 

ruimte voor opslag zijn niet voorzien van enige wandafwerking. 

 

Binnenkozijnen en deuren: 

De houten binnenkozijnen zijn voorzien van een stompe deur. De staat van de binnendeuren is 

redelijk tot matig. Een enkele deur is slecht gangbaar. Er is sprake van verouderd hang- en sluitwerk. 

 

Hoofdentree: 

De hoofdentree van de bedrijfsruimte is voorzien van een naaldhouten pui. Deze pui verkeert in een 

matige staat. Er zijn op verschillende plekken beschadigingen te zien. De houten pui is onderhevig 

aan vocht waardoor op een enkele plek sprake is van houtrot. De pui is voorzien van draadglas 

(enkel).  

 

Afwerking binnenwanden: 

De afwerking van de binnenwanden vertoont geen opvallende gebreken. 

 

Afwerking plafonds: 

Er zijn in de bedrijfsruimte twee soorten plafonds zichtbaar, namelijk een plafond op gipsplaten en 

een stucplafond. Op een enkele lekkageplek na, zijn er aan de plafonds geen opvallende gebreken 

geconstateerd.  



 

BOUWKUNDIG RAPPORT 18 

 

Tegelwerk: 

De bedrijfsruimte is voorzien van wand- en vloertegelwerk. Het tegelwerk vertoont door slijtage een 

aantal gebreken. Ondanks de gebreken is het niet noodzakelijk onderhoud te plegen. Het 

wandtegelwerk vertoont geen opvallende gebreken. 

 

Sanitair:  

Het sanitair vertoont geen opvallende gebreken.  

 

Kranen: 

De sanitair kraan vertoont geen opvallende gebreken.   

 

Leidingwerk: 

Het leidingwerk ten behoeve van de sanitaire voorzieningen is inbouw gemaakt. Tijdens de inspectie 

zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

 

Verwarming / warmwatervoorziening: 

De bedrijfsruimte is voorzien van een elektrisch verwarmingstoestel. Er is bij de inspectie geen 

toestel aangetroffen om warmwater op te wekken. 

 

Ventilatie verblijfs- en sanitaireruimten: 

Boven de hoofdentree van de bedrijfsruimte is een elektrische ventilator geplaatst om de ruimte te 

kunnen ventileren. De ventilator vertoont een aantal gebreken. De werking van deze installatie is 

niet getest.   

 

Elektrische installatie: 

Niet voor inspectie toegankelijk. 

 

Nutsvoorzieningen: 

Niet voor inspectie toegankelijk. 

 

Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 770 / 772 

Functie: 

De bedrijfsruimte aan de Spaarndammerstraat 770 / 772 wordt gebruikt als winkel. De voornaamste 

producten die worden verkocht zijn brood, banket en dergelijke. De bakkerij is net van eigenaar 

veranderd. 

  

Bouwmuren:  

Er zijn, ten opzichte van de bouwmuren van de woningen, geen verschillen aangetroffen. 
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Vloeren: 

De geïsoleerde balk en broodjesvloer van de begane 

grondvloer vertoont geen gebreken. Op een enkele 

plek is ook een houten vloer geconstateerd. De staat 

van de houten vloeren is matig. Er is twijfel over de 

constructieve eigenschappen van de vloeren.  

 

Lichte scheidingswanden: 

De gemetselde lichte scheidingswanden en de 

houtskeletbouw wanden verkeren in een redelijke 

staat. Geen scheurvormin en dergelijke geconstateerd. 

 

Binnenkozijnen en deuren: 

De houten binnenkozijnen zijn voorzien van een stompe  

deuren. De algemene staat van de deuren is matig. Ook het hang- en sluitwerk zit op verschillende 

plaatsen los.   

 

Gevelkozijnen: 

De naaldhouten gevelkozijnen aan de voorgevel zijn voorzien van draadglas (enkel). Er is sprake van 

matig schilderwerk. Op verschillende plekken is het schilderwerk geheel afgesleten waardoor de 

houten kozijnen snel achteruit gaan. Onderhoud is noodzakelijk. Het kitwerk van de gevelkozijnen 

vertoont een aantal gebreken. Een deel van de ramen is aan de binnenzijde dichtgeplakt. Het een en 

ander beïnvloed de uitstraling van de bedrijfsruimte.  

 

Hoofdentree: 

De naaldhouten pui van de hoofdentree vertoont een aantal gebreken. Er zijn op een aantal plaatsen 

beschadigingen te zien aan het kozijn. Het hang- en sluitwerk van de deuren is verouderd. Het 

schilderwerk verkeert ook hier in een matige staat. Verder 

zijn geen gebreken geconstateerd. 

 

Afwerking binnenwanden: 

Het stucwerk en het tegelwerk van de bedrijfsruimte 

vertonen een aantal gebreken. In het stucwerk zijn op 

verschillende plaatsen beschadigingen en gaten zichtbaar. 

In de ruimte waar het etenswaar wordt verkocht vertonen 

de wandafwerkingen geen gebreken. In de bedrijfsruimte 

zijn een aantal getimmerde schachten te zien. Deze zijn niet 

voorzien van enige brandwering 

 

Afwerking plafonds: 

Er zijn in de bedijfsruimte verschillende soorten plafonds 

zichtbaar; een plafond gemaakt van houten schrootjes, een 

stucplafond, een systeemplafond met minerale 

inlegpanelen en een plafond van tempex. Het stucplafond 
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heeft op veel plaatsen beschadigingen. De vorige eigenaar heeft bij het verwijderen van zijn oven ook 

het kanaal voor de rookgasafvoer geheel weggesloopt. Een gat met een diameter van 35 cm is nu 

zichtbaar. Er is bij het systeemplafond sprake van ontbrekende panelen. Achter het systeemplafond 

is het originele stucplafond zichtbaar, hier zijn een aantal gaten zichtbaar door het aanbrengen van 

installaties. Voor wat betreft de tempex plafonds zijn geen mechanische gebreken zichtbaar. Het 

plafond heeft echter wel een brandversterkend effect. Verder is er, uitgezonderd het houten 

plafond, in de gehele bedrijfsruimte waterschade te zien als gevolg van lekkages.   

 

Tegelwerk: 

Zowel op de wanden als op de vloeren is op een aantal plaatsen verschillende soorten tegelwerk te 

zien. Het tegelwerk van de vloeren in de bakkerij is onderhevig aan slijtage en vertoont een aantal 

beschadigingen. Het wandtegelwerk ter plaatse van de (inmiddels verwijderde) oven is matig. Er zijn 

door de hitte veel scheurtjes te zien. Op de andere plekken is op een enkel gebrek na het tegelwerk 

in een redelijke staat aangetroffen.  

 

Sanitair:  

De aangetroffen sanitaire voorzieningen zijn over het algemeen in een redelijke staat.  

 

Kranen: 

Geen opvallende gebreken. 

 

Leidingwerk: 

Er zijn verschillende soorten leidingen te zien ten behoeve van elektra, water en gas. Over het 

algemeen zijn de voorzieningen opbouw gemaakt. Het geheel geeft een rommelige, onoverzichtelijke 

indruk. 

 

Verwarming / warmwatervoorziening: 

Er is in de ruimte waar de etenswaren verkocht worden een elektrische kachel te zien. Ook de hitte 

van de oven verwarmt deels de ruimte. Voor het opwekken van warmwater is een geiser geplaatst. 

De rookgasafvoer voor deze geiser ontbreekt. 

 

Ventilatie verblijfs- en sanitaireruimten: 

De voorzieningen voor ventilatie zijn traditioneel natuurlijk aangebracht. Ook zijn een aantal 

ventilatoren aangebracht om de luchttoevoer van buiten te optimaliseren. Er wordt getwijfeld over 

de werking van de verschillende apparaten. Wij hebben de indruk dat de installatie verouderd is. 

Verder zijn geen opvallende gebreken geconstateerd.  

 

Elektrische installatie: 

De indeling van de meterkast is matig. Er zijn verschillende zekeringkasten te zien. De werking van 

deze stoppenkasten is niet getest. Het geheel geeft een rommelige indruk. De elektrische 

voorzieningen voldoen niet aan de NEN 1010.  

 

Nutsvoorzieningen: 

De nutsvoorzieningen zijn reeds behandeld bij het hoofdstuk leidingwerk en elektrische installatie
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CONCLUSIE EN ADVIES VOOR PLAN VAN AANPAK 

Dakconstructie 

Constructie Houten dakdelen nalopen op gebreken, waar nodig repareren. Rekening 

houden met 15% reparatie werkzaamheden.  

 

Dakpannen Ontbrekend dakbeschot opnieuw aanbrengen. (5%) 

 

Dakbedekking Voorlopig heeft de dakbedekking geen groot onderhoud nodig. Op een 

termijn van ±  5  á 10 jaar vervangen. Shingles nalopen op loszittende 

stukken.  

  

Boeidelen, windveren Rotte delen van de  

en dekspanen  boeilijsten  

 indien mogelijk repareren. 

Waarschijnlijk in zijn geheel  

 vernieuwen en schilderen. 

Trespa boeidelen aan de 

achtergevel controleren op 

loszittende delen. Bij veel 

loszittende trespa delen, 

achterconstructie 

vernieuwen.     

 

Dakdoorbraken Voegwerk van de gemetselde schoorstenen repareren, rekening houden met 

10% reparatie werkzaamheden. Mechansche schade aan schoorstenen 

repareren. Aansluitingen van lood controleren op gebreken en waar nodig 

repareren (5%).  90% Van het houtwerk van de dakkapellen vervangen en 

schilderen. Enkel gebrek van de zinken dakbedekking van de dakkapellen 

repareren. Het toegangsluik naar het dak dien in zijn geheel vervangen te 

worden.  Zwerfafval op het platte dak verwijderen.  

  

Goten / plakplaten Geen vervuilde goten aangetroffen. De goten moeten worden nagelopen op 

gebreken, zoals losse soldeernaden en gescheurde expansieprofielen. Op 

termijn schoonmaken. De boeilijsten reeds behandeld bij het hoofdstuk 

boeilijsten, windveren en dekspanen. 

 

Bereikbaarheid Standaard trap voor toegangsluik vernieuwen.  

 

Gevels 

Metselwerk Het is raadzaam de het gevelmetselwerk te reinigen en plantgroei te 

verwijderen.  Aantal scheuren in het metselwerk repareren. Overwogen 

moet worden of het metselwerk aan de achtergevel gereinigd dient te 

worden. Na reparatie aan de gevels keim-sauswerk vernieuwen. 
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Voegwerk 25% van het voegwerk repareren. Bij het reinigen van de gevels rekening 

houden met meer reparatie werkzaamheden. Op een enkele plek vlakvol 

voegwerk terugbrengen naar originele snijvoeg.  

 

Pleisterwerk Pleisterwerk controleren op gebreken en repareren. Slechts één vlak is 

voorzien van pleisterwerk. Er zou overwogen kunnen worden om het 

stucwerk in zijn geheel te verwijderen.  

 

Lateien Scheurvorming en beschadigingen repareren. Rekening houden met 15% 

herstelwerkzaamheden. 

 

Gevelkozijnen Hang- en sluitwerk nastellen en smeren. Aantal rubbers vervangen in 

verband met lekkages en tocht.   

 

Ventilatieroosters Smeedijzeren roosters vervangen. Roosters ten behoeve van de ventilatie in 

de kruipruimte ontdoen van straatvuil en stof. Tevens roosters in de 

kunststof kozijnen schoonmaken en mechanische defecten repareren.  

 

Waterslagen Beschadigingen aan waterslagen repareren (10%). Gemetselde waterslagen 

controleren op loszittende stenen.  

  

Boeilijsten van de goten De boeilijsten van de goten zijn reeds behandeld bij het hoofdstuk 

boeidelen,windveren en dekspanen. 

 

Balkonplaten Scheurvorming, beschadigingen en gaten in hardstenen balkons repareren. 

Houten balkondelen plaatselijk vervangen en voorzien van antislip toplaag. 

Aanslag door algen en mos verwijderen.  

 

Balkonhekken Roestvorming aan hekwerken vereist op termijn onderhoud. Stabiliteit van 

de balkonhekken controleren.  

 

Hemelwater Op termijn schoonmaken. Aantal beugels vervangen.  

 

Hijsbalk De hijsbalken ontroesten en voorzien van nieuw schilderwerk.  

 

Casco 

Bouwmuren Er zijn een aantal scheuren in de voorgevel  waargenomen. Een uitgebreider 

onderzoek naar de spanningen in het casco is noodzakelijk om de oorzaak 

van de verschillende scheuren in de wanden te bepalen.  

 

Vloeren De betonvloeren van de begane grond vertonen geen gebreken. De houten 

vloeren van de verdiepingen vertonen veel bewegingen en kraken bij het 

belopen. Het aanbrengen van isolatieplaten zou dit probleem op kunnen 

lossen. Dit heeft echter wel een aantal consequenties, voor deuren, 

trapbordessen en dergelijke. Contactgeluid oplossen met vrij hangend 

samengesteld akoestisch plafond. 
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Lichte scheidings- Enkele scheur na het wegnemen van de oorzaak uithakken en  

Wanden   repareren. Lekkages verhelpen en waterschade aanpakken.  

  

Binnenkozijnen en Beschadigingen aan binnenkozijnen  

-deuren  repareren. Hang- en sluitwerk nalopen op 

gebreken. Aantal binnendeuren 

vernieuwen (15%). 

  

Hoofdentree / trappenhuis 

Hoofdentreedeur Beschadigde deuren repareren en 

schilderwerk op peil brengen. Hang- en 

sluitwerk nalopen op gebreken. Hoofd 

entreedeuren zelfsluitend maken(100%). 

Indien veel deuren moeten worden 

vervangen heeft het de voorkeur alle 

hoofd entreedeuren te vernieuwen 

conform éénzelfde profilering. 

 

Trappen/trapleuning/ De trappen behoeven constructief geen  

vloeren  aanpassingen. Beschadigde en gescheurde treden  

 vervangen. Verschillende afwerkingen verwijderen en marmoleum 

aanbrengen. Bordessen vrijmaken van vervuiling. Aantal beschadigde 

trapleuningen repareren en schilderwerk geheel vernieuwen.  

  

Stucwerk wanden en Stucwerk wanden en onderzijde trappen nalopen op gebreken en waar nodig  

plafonds  repareren. Wanden vrijmaken van vervuiling en emailleverf op de wanden in 

het trappenhuis vernieuwen. Verder wanden in het trappenhuizen 

oversauzen. Enkel mineraal inlegpaneel vervangen. Verder geen gebreken 

aan de systeemplafonds. 

   

Huisnummering Aantal naambordjes vervangen. 

 

Brievenbussen Roestvorming van brievenbussen aanpakken, indien noodzakelijk vervangen 

(25%). 

 

Intercom/bediening Om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen is het raadzaam om de   

hoofd entreedeur  bediening van de hoofdentreedeur te voorzien van een intercominstallatie. 

Zelf aangelegde belsystemen kunnen dan verwijderd worden. 

 

Verlichting Enkel armatuur vervangen. Het is raadzaam om verlichting bij de 

hoofdentreedeur aan te brengen. 

 

Kruipruimte Geen bijzonderheden. 

 

Ventilatie Ventilatie van de trappenhuizen verbeteren doormiddel van het aanbrengen 

van roosters.  
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Bergingen 

Zolderberging 30% Van het houten stijl- en 

regelwerk vervangen. Hang- 

en sluitwerk van de 

bergingsdeuren vervangen. 

Vloeren van zolderberging 

voorzien van eenzelfde 

vloerafwerking als de 

trappenhuizen. Deuren naar 

het trappenhuis zelfsluitend 

maken. Stucwerk van de 

bouwmuren nalopen op 

gebreken, repareren en 

oversauzen.  

 

Achtertuinen 

Achtertuinen Achtertuinen op verschillende plaatsen onverzorgd. Onderhoud voor 

achtertuinen niet meegenomen in het plan van aanpak.  

 

Afwerkingen in de woningen 

Stucwerk wanden De scheuren in het stucwerk moeten na het wegnemen van de oorzaak van 

de scheuren, in de achterconstructie worden uitgehakt en gerepareerd. 

Stucwerk nalopen op gebreken en waar nodig repareren.  

 

Stucwerk plafonds Systeemplafonds nalopen op beschadigingen, doorhangen en 

lekkageplekken.  

 Brandwerendheid van de plafonds vaststellen.  

  

Vloeren De afwerking van de vloeren is reeds in het hoofdstuk Casco behandeld. 

 

Tegelwerk Op een enkele plek tegelwerk vervangen (5%). Kitwerk op verschillende 

plaatsen vernieuwen (25%). 

 

Granito De granitovloeren dienen in de meeste gevallen te worden 

schoongemaakt.(80%). Bij de door ons geinspecteerde woningen zijn geen 

scheuren in de granito vloeren aangetroffen. Toch is het raadzaam rekening 

te houden met hesrtelwerkzaamheden van scheurvorming. 
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Inrichting van de woningen 

Keukens Een aantal keukenblokken is verouderd. Er moet gerekend worden op een 25 

% noodzakelijke vervanging in verband met gebreken. Bij de maten van de 

blokken rekening houden met de benodigde  afmetingen van wasmachine en 

droger. 

 

Sanitaire voorzieningen 

Sanitair Naar verwachting zal 20% van de 

stortbakken moeten worden 

vervangen en een enkele pot die 

gescheurd is. Ook loszittende 

wasbakken dienen worden 

vastgezet.   

 

Kranen De sanitaire kranen dienen te 

worden nagelopen op gebreken, 

waar nodig kranen vervangen.  

 

Leidingwerk Bij het vervangen van het 

tegelwerk verdient het de 

voorkeur het leidingwerk inbouw 

te maken.  

 

Verwarming / warmwatervoorziening 

Verwarming De woningen voorzien van een CV-combiketel en radiatoren. De gashaard 

vervalt. De woningen moeten worden voorzien van een leidingschacht ten 

behoeve van de luchttoevoer en rookgasafvoer.  

 

Keukengasgeiser De keukengeiser vervalt. Levering warmwater via de combiketel. 

 Een aandachtspuntje is het onderhoud aan de kraan. 

  

Ventilatie 

Ventilatie verblijfs-  Ventilatiekanalen en roosters moeten worden nagekeken en  

en sanitaire ruimten  schoongemaakt. Enkele roosters moeten worden vervangen. Een verbetering 

van de ventilatie in de woningen zou overwogen kunnen worden. Het 

introduceren van mechanische ventilatie zou een oplossing van het 

probleem kunnen zijn. De inpandige badkamers zouden hier baat bij hebben. 

Echter mechanische ventilatie kan niet worden geplaatst in combinatie met 

een gashaard. Hierdoor bestaat de kans op koolmonoxide. 
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Elektrische installatie 

Elektrische installatie De elektrische installatie beoordelen op gebreken in het schakelmateriaal, 

groepen, aarding en zonodig vervangen. De elektrische voorzieningen dienen 

getoetst te worden aan de NEN 1010 en eventueel het convenant. 

Veiligheid 

Brandveiligheid Om de brandwerendheid van de woningscheidende vloer, scheidingswanden 

en plafonds goed te kunnen beoordelen, moet een destructief onderzoek 

gepleegd worden. Hierna kan een plan gemaakt worden om het rechtens 

verkregen niveau te herstellen en/of te laten voldoen aan een 

brandwerende eis van 60 minuten voor de hoofddraagconstructie. In dit 

verband moeten ook de aansluitingen van de woningentreedeuren op de 

kozijnen worden nagezien en waar nodig verbeterd. De trapconstructie 

voldoet waarschijnlijk wel aan de gestelde veiligheidseisen van het 

convenant. 

  

Sociale veiligheid Voor de sociale veiligheid kunnen een aantal zaken worden aangepakt. 

Gedacht wordt aan een intercominstallatie van de woningen naar de 

hoofdentreedeur en een lichtpunt aan de voorgevel. 

 

Inbraakwerendheid De woningentreedeuren moeten alle (67x) worden voorzien van een modern 

voordeurgarnituur en een slot met minimaal SKG **. 

 

Gebruiksveiligheid Geen onderhoud vereist. 

 

Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 708 / 722 

Bouwmuren  Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

  

Vloeren Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

 

Lichte scheidings- Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

wanden   

 

Binnenkozijnen en  Binnenkozijnen en hang- en sluitwerk nalopen op gebreken. 

 -deuren  Waarschijnlijk geen onderhoud vereist. Schilderwerk meenemen.  

 

Gevelkozijnen Gevelkozijnen nalopen op gebreken. Waarschijnlijk geen onderhoud vereist. 

 

Hoofdentree Hoofdentree nalopen op gebreken waarschijnlijk geen onderhoud vereist. 

Schilderwerk meenemen. 
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Afwerking Voorlopig geen onderhoud vereist. 

binnenwanden  

 

Afwerking  Het plafond van de bedrijfsruimte bestaat uit een verzinkt stalen 

ophangsysteem voorzien van  

Plafonds minerale inlegpanelen. Het plafond verkeert in een goede staat en heeft 

voorlopig geen onderhoud nodig.  

 

Tegelwerk Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

 

Sanitair   Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

 

Kranen   Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

 

Leidingwerk  Voorlopig geen onderhoud 

vereist. 

 

Verwarming / warm- Combi-ketel jaarlijks controleren.  

watervoorziening   

 

Ventilatie verblijfs- Voorlopig geen onderhoud vereist. 

en sanitaireruimten  

 

Elektrische installatie De elektrische installatie beoordelen op gebreken in het schakelmateriaal, 

groepen, aarding en zonodig vervangen. De elektrische voorzieningen dienen 

getoetst te worden aan de NEN 1010 en eventueel het convenant. 

 

Nutsvoorzieningen Niet op gebreken beoordeeld, daardoor niet in plan van aanpak opgenomen.  

 

Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 756 

Bouwmuren  Zie ook plan van aanpak voor woningen. 

  

Vloeren Vloer in magazijn voorzien van afwerkvloer. 

 

Lichte scheidings- Lichte scheidingswanden in  

wanden  magazijn voorzien van wandafwerking. 

  

Binnenkozijnen en  Hang- en sluitwerk nalopen op gebreken. Enkele binnendeur vernieuwen. 

-deuren   

   

Hoofdentree Houten pui plaatselijk repareren in verband met houtrot en beschadigingen. 

Schilderwerk en hang- en sluitwerk vernieuwen. 
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Afwerking Voorlopig geen onderhoud vereist. 

binnenwanden  

 

Afwerking  Lekkage verhelpen, aantal plafondplaten vernieuwen. Verder geen 

onderhoud vereist. 

Plafonds  

 

Tegelwerk Voorlopig geen onderhoud vereist. 

 

Sanitair   Voorlopig geen onderhoud vereist. 

 

Kranen   Voorlopig geen onderhoud vereist. 

 

Leidingwerk  Voorlopig geen onderhoud vereist. 

 

Verwarming / warm- De bedrijfsruimte voorzien van een CV-combiketel en radiatoren. De  

watervoorziening  elektrische kachel vervalt. De bedrijfsruimte moet worden aangesloten op de 

nieuwe leidingschachten van de woningen ten behoeve van de luchttoevoer 

en rookgasafvoer.  

   

Ventilatie verblijfs- Ventilatie verbeteren in de bedrijfsruimte. Gedacht wordt aan het plaatsen 

en sanitaireruimten  van een rooster in het kozijn.   

   

Elektrische installatie De elektrische installatie beoordelen op gebreken in het schakelmateriaal, 

groepen, aarding en zonodig vervangen. De elektrische voorzieningen dienen 

getoetst te worden aan de NEN 1010 en eventueel het convenant. 

 

Nutsvoorzieningen Niet op gebreken beoordeeld, daardoor niet in plan van aanpak opgenomen.  

 

Bedrijfsruimte Spaarndammerstraat 770 / 772 

Bouwmuren  Zie ook plan van aanpak voor woningen. 

  

Vloeren Om de staat van de houten vloeren goed te kunnen beoordelen, moet een 

destructief onderzoek gepleegd worden. Rekening houden met het 

vervangen van de houten vloeren.  

 

Lichte scheidings- Voorlopig geen onderhoud vereist. 

wanden   

 

Binnenkozijnen en  Hang- en sluitwerk nalopen op gebreken. Enkele binnendeur vernieuwen. 

-deuren     

 

Hoofdentree Houten pui plaatselijk repareren in verband met houtrot en beschadigingen. 

Schilderwerk en  hang- en sluitwerk vernieuwen. 
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Afwerking Stucwerk nalopen op gebreken en waar nodig repareren, rekening houden 

met 20% reparatie  

binnenwanden  werkzaamheden. Getimmerde schachten brandwerend maken. 

  

Afwerking  Verschillende soorten plafonds verwijderen. Nieuw plafond aanbrengen met 

Plafonds  een minimale brandwerendheid van 60 minuten. 

 

Tegelwerk Tegelwerk nalopen op 

gebreken en waar nodig 

repareren. 

 

Sanitair   Voorlopig geen onderhoud  

vereist. 

 

Kranen   Voorlopig geen onderhoud  

vereist. 

 

Leidingwerk Leidingwerk bij voorkeur 

inbouw maken.  

 

Verwarming / warm- De bedrijfsruimte voorzien van een  

watervoorziening  CV-combiketel en radiatoren. De elektrische kachel vervalt. De 

bedrijfsruimte moet worden aangesloten op de nieuwe leidingschachten van 

de woningen ten behoeve van de luchttoevoer en rookgasafvoer.  

  

 

Ventilatie verblijfs- Ventilatie verbeteren in de bedrijfsruimte. Gedacht word aan het plaatsen en 

sanitaireruimten  van roosters in  combinatie met een mechanisch afvoersysteem. 

   

Elektrische installatie De elektrische installatie beoordelen op gebreken in het schakelmateriaal, 

groepen, aarding en zonodig vervangen. De elektrische voorzieningen dienen 

getoetst te worden aan de NEN 1010 en eventueel het convenant. 

 

Nutsvoorzieningen Niet op gebreken beoordeeld, daardoor niet in plan van aanpak opgenomen. 
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WENSEN VAN DE BEWONERS 

• Een verbetering van de geluidsoverlast tussen de woningen onderling. 

• Een verbetering van de wijze van communiceren vanuit de woning met de entreedeur van het 

trappenhuis. Ook het openen van de deuren met behulp van een touw dien te worden 

verbeterd.  

• Het aanpakken van overlast door ongedierte.  

• Een aantal bewoners heeft aangegeven een cv-installatie te willen hebben. 

• Het verbeteren van de ventilatie voor de inpandige badkamers.
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CONCLUSIE 

Wij hebben de indruk dat de fundering van het complex van een redelijke kwaliteit is. Er zijn wel een 

aantal  zettingen in het casco zichtbaar. Over het algemeen zijn deze in een vorige renovatie 

gerepareerd. Aan de voorgevel zijn een aantal stramienen voorzien van keim-sauswerk. Hierdoor is 

het originele gevelbeeld verloren gegaan.   

 

Het voegwerk van de voor- en achtergevel is opgezet in een snijvoeg. De kwaliteit van het voegwerk 

is matig en vooral in de hoge vlakken uitgespoeld.  

 

De betonnen lateien en elementen in de gevel verkeren in een matige staat en moeten worden 

gerepareerd.  

 

De kunststof kozijnen zijn wel min of meer onderhoudsvrij, echter doet het door de vlakke profilering 

afbreuk aan het gevelbeeld. Het vervangen van de kunststof kozijnen door houten kozijnen in de 

oorspronkelijke profilering en roedeverdeling, zal het gevelbeeld de glans terug geven van het 

oorspronkelijke ontwerp. 

 

De combinatie met  het vervangen van de franse balkonhekken door hekken in de oorspronkelijke 

vormgeving en materiaal zal hier sterk in bijdragen.  

 

De verscheidenheid in hoofd entreedeuren geven een rommelig gevelbeeld. Indien veel hoofd 

entreedeuren vervangen moeten worden kan overwogen worden alle entreedeuren te vernieuwen. 

Dit zal het gevelbeeld ten goede komen. De deuren dienen zelfsluitend gemaakt te worden en te 

worden voorzien van modern hang- en sluitwerk met minimaal SKG**.  

 

Om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen is het raadzaam de bediening van de hoofd 

entreedeur te voorzien van een intercominstallatie. Zelf aangelegde belsystemen kunnen dan 

verwijderd worden. 

 

De boeidelen, windveren en waterborden van de daken en dakkapellen hebben dringend onderhoud 

nodig.  

 

Voor de dakvlakken en hemelwaterafvoeren is beperkt onderhoud voldoende. De verwachting is het 

onderhoud van de bitumineuze dakbedekking binnen een tijdsbestek van 5 á 10 jaar niet 

noodzakelijk is.  

 

De geluidwerende voorzieningen zijn onvoldoende en worden bij de meeste van de bewoners als 

zeer storend ervaren.  

Het aanbrengen van een samengesteld akoestisch plafond vormt een ontkoppeling tussen de houten 

vloeren en de plafonds. Hierdoor kan de geluidsoverlast tot een minimum worden beperkt.  

 

In de woningen moet aandacht gegeven worden aan de sociale veiligheid en brandwerendheid van 

de woningscheidende constructies.  

 

De ventilatie mogelijkheden in de woningen zijn ons inziens niet voldoende. Veel van de badkamers 

zijn onderhevig aan schimmel en vocht. 
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Het introduceren van mechanische ventilatie zou een oplossing van het probleem kunnen zijn. 

Echter, de mechanische ventilatie kan niet geplaatst worden in combinatie met de bestaande 

gashaard in verband met het ontstaan van koolmonoxide.  

 

De gasaansluiting van de woning is ter plaatse van de woonkamer gemonteerd. Dit betekent dat de 

slaapkamer een relatief koude ruimte is. Om het wooncomfort van de bewoners te verbeteren dient 

de gaskachel vervangen te worden door een cv-combiketel met radiatoren. 
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