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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

Woonstichting de Key heeft aan TNO Bouw en Ondergrond opdracht gegeven om een 
onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de bouwkundige en bouwfysische staat van 
de in totaal 454 woningen in Vogeldorp en Disteldorp te Amsterdam-Noord. De 
opdracht aan TNO is vertrekt door de besturen van de Verenigingen van Eigenaars van 
Vogeldorp en Disteldorp, waarin De Key in beide VvE’s grootaandeelhouder is. De 
Key financiert het onderzoek zonder erkenning van schuld aan de VvE’s. 
Dit onderzoek beslaat de eerste van in totaal vier fasen, waarmee uiteindelijk tot 
uitgewerkte toekomstscenario’s voor Vogeldorp en Disteldorp wordt gekomen. 
Doel van het onderzoek in deze eerste fase is de bouwkundige en bouwfysische staat 
van de woningen te bepalen en hiermee de nulsituatie vast te leggen. 

1.2 Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier stappen: 
1. Oriëntatie  
2. Bouwkundige inspectie 41 woningen 
3. Beoordeling van de woonblokken 
4. Formulering bouwtechnische en bouwfysische staat 
 
In stap 1 van het onderzoek zijn de bouwtechnische aspecten van en de mogelijke 
zwakke plekken en gebreken in de woningen en woonblokken in kaart gebracht. Dit 
resulteerde in een lijst van aandachtspunten voor de bouwkundige opname in de stappen 
2 en 3. 
 
Het doel in stap 2 was het via een bouwkundige inspectie vastleggen van de 
bouwtechnische en bouwfysische staat van 41 woningen. Basis voor deze opname zijn 
de eisen uit het Bouwbesluit 2003 en bij TNO gebruikelijke criteria voor de beoordeling 
van metselwerk en houten kozijnen. Bij het selecteren van de woningen is gezorgd voor 
een spreiding over de twee Dorpen, zodanig dat een algemeen beeld van de woningen is 
ontstaan dat representatief is voor alle woningen in de twee Dorpen. Tijdens de 
inspectie zijn de bewoners tevens enkele vragen gesteld over hoe zij op verschillende 
bouwkundige en bouwfysische aspecten de woning ervaren. Bij De Key is bestaande 
informatie over de complexen opgevraagd, dit resulteerde in een aantal plattegronden, 
doorsnede-tekeningen en aanzichten, waardoor een beeld van de constructie van de 
hoog- en laagbouw woningen is verkregen. 
 
In stap 3 zijn op basis van een visuele inspectie alle woonblokken beoordeeld op een 
aantal bouwkundige en bouwfysische aspecten. 
 
Om een uitspraak te kunnen doen over de constructieve staat van de funderingen van de 
woonblokken, is van alle woonblokken de scheefstand van de woonblokken gemeten. 
Tevens is de mate van scheurvorming in de voorgevels geïnventariseerd. Basis voor 
deze beoordeling zijn de bij TNO gebruikelijke criteria voor scheefstand van 
woonblokken. Op basis van het verloop van de lintvoegen en scheurvorming in de 
gevels kan worden beoordeeld of sprake is van ongelijke zakkingen. Daarnaast is door 
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Deltares de draagkracht en de zetting van de fundering in kaart gebracht, hiertoe heeft 
TNO de belasting op de fundering/ondergrond aangegeven. 
 
Stap 4 omvat de beoordeling van de bouwtechnische staat van de woningen aan de hand 
van de genoemde eisen en criteria. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in september 2009 tot en met februari 2010. 

1.3 Opbouw van het rapport 

Dit rapport bevat de resultaten van het technisch onderzoek. In hoofdstuk 2 is de 
bouwkundige opname en de bouwtechnische beoordeling van de woningen opgenomen. 
In hoofdstuk 3 is de visuele beoordeling van de woonblokken en de beoordeling van de 
constructieve staat van de woningen opgenomen, voor dit laatste wordt ook de 
scheefstand van de blokken behandeld. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van de 
woningen en de woonblokken. Aansluitend is een verklarende woordenlijst opgenomen, 
in deze lijst worden specifiek bouwkundige woorden en termen toegelicht. 
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2 Bouwkundige opname van de woningen 

2.1 Inleiding 

De aanwezige bouwkundige situatie tijdens de inspectie, vormde het uitgangspunt voor 
de toetsing van de bouwtechnische staat van de woningen. De bouwkundige situatie 
werd in kaart gebracht aan de hand van meetbare eisen uit het Bouwbesluit 2003 en de 
bij TNO gebruikelijke criteria voor beoordeling van metselwerk en houten kozijnen en 
scheefstand van de blokken. 
 
De bouwkundige opname is in drie onderdelen te splitsen: 

• Inspectie van 41 woningen verdeeld over Vogeldorp en Disteldorp, waarbij 
specifiek onderzoek is verricht naar bouwtechnische en bouwfysische 
kenmerken als scheurvorming in de gevels, kwaliteit van metselwerk, staat van 
kozijnen, thermische isolatie, ventilatie en vochthuishouding in de woning. 

• Een visuele inspectie van de buitenschil van alle woonblokken voor een aantal 
kwaliteitsaspecten met betrekking tot het dak, de gevel, het geveltimmerwerk, 
de kozijnen, de beglazing, ventilatie en het toegepaste lood. 

• Het uitvoeren van lintvoegwaterpasmetingen bij alle woonblokken, waarmee 
een uitspraak kan worden gedaan over de scheefstand van die woonblokken en 
de technische staat van de fundering. 

2.2 Omschrijving van het complex 

De dorpen Vogeldorp en Disteldorp zijn gelegen in Amsterdam-Noord. Vogeldorp 
bevat 276 woningen en wordt begrensd door de straten Zamenhofstraat, Zesde 
Vogelstraat en Vogelkade. Disteldorp bevat 178 woningen en wordt begrensd door de 
straten Ranonkelkade, Distelkade en Distelweg. De woningen zijn verdeeld over in 
totaal 118 woonblokken. Alle woningen zijn in het onderzoek geïncludeerd. 
Vogeldorp en Disteldorp zijn gebouwd rond 1919 en destijds bedoeld als tijdelijke 
huisvesting voor de duur van circa 20 jaar. De Dorpen worden gekenmerkt door lage 
eengezinswoningen met een voortuin en gemeenschappelijke binnenterreinen met veel 
groen. Hierdoor hebben de stadsbuurten een dorps karakter. 
Ongeveer de helft van het totaal aantal woningen behoort tot het bezit van 
woonstichting De Key, de overige woningen zijn in particulier bezit. De kopers en De 
Key hebben zich in beide dorpen verenigd in een Vereniging van Eigenaren. Het 
onderhoud aan de buitenschil is door de Verenigingen van Eigenaars in beheer gegeven 
van Ymere. 
In de loop der jaren heeft renovatie danwel groot onderhoud in de Dorpen plaats gehad. 
Het laatste groot onderhoud heeft in de periode 2002-2003 plaatsgehad. Het laatste 
schilderonderhoud heeft medio 2009 plaatsgehad. 
 
In de Dorpen komen grofweg twee typen woningen voor: woningen met en zonder een 
verdieping; respectievelijk hoogbouw- en laagbouwwoningen genoemd. Beide 
woningen hebben een vliering die nadrukkelijk niet als verblijfsruimte of bergruimte is 
bedoeld. De woningen komen meest geschakeld voor, alleen in Disteldorp komt een 
drietal vrijstaande woningen voor. 
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Voor alle woonblokken geldt dat ze op staal zijn gefundeerd, dit houdt in dat de 
fundering de belasting direct afgeeft op het ondergelegen grondpakket. De fundering 
bestaat uit een ongewapende betonnen plaat onder het gehele oppervlak van het blok, de 
funderingsplaat is wat groter dan het oppervlak dat door de woningen wordt beslagen, 
waardoor er rondom circa 50 cm van de funderingsplaat ‘uitsteekt’. 
Op de betonnen funderingsplaat is per woning een houten balkenframe met daarop 
houten vloerdelen aangebracht. In diverse woningen is in het (recente) verleden houtrot 
in de vloerconstructie geconstateerd. Door de aanwezigheid van scheuren in de 
betonnen funderingsplaat zullen ter plaatse van het houten frame op de vloer hoge 
relatieve luchtvochtigheden voorkomen of kan grondwater door de betonnen plaat op de 
vloer komen waardoor het risico op houtaantasting hoog is. Lange tijd zijn de houten 
vloerconstructies vervangen door nieuwe houten vloerconstructies, al dan niet 
uitgevoerd in verduurzaamd hout. Incidenteel zijn in het verleden houten vloeren 
vervangen door betonnen vloeren. De Key voert de laatste tijd een beleid waarbij 
aangetaste houten vloeren vervangen worden door een pakket van egalisatiekorrels met 
daarop een laag geïsoleerde gipsvezelplaten. De betonnen funderingsplaat wordt hierbij 
aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte laag. Wanneer wordt gekozen voor het 
vloerherstel van een geïsoleerde gipsvezelplaat op egalisatiekorrels, dan worden bij de 
huurwoningen eventuele holle ruimtes onder de vloer opgevuld met grout. Volgens 
mededeling van De Key zijn deze holle ruimtes in het verleden ontstaan tijdens 
graafwerkzaamheden vlak naast de funderingsplaat (ten behoeve van het aanleggen van 
leidingen) waarbij zand onder de funderingsplaat is weggespoeld. In enkele 
koopwoningen is ook gekozen voor het vloerherstel van een geïsoleerde gipsvezelplaat 
op egalisatiekorrels. 
 
De gevels van de begane grond zijn opgetrokken uit een bakstenen buitenblad met aan 
de binnenzijde een bakstenen klampmuur, aan de binnenzijde al dan niet (gedeeltelijk) 
voorzien van een isolatiemateriaal. Op verdiepingsniveau zijn de gevels opgetrokken uit 
een houten skelet met een tufstenen vulling/binnenblad waartegen aan de buitenzijde 
een houten opdeksysteem is aangebracht. De woningen zijn voorzien van een 
geïsoleerde houten kapconstructie, gedekt met keramische dakpannen. 
De woningscheidende wanden zijn opgetrokken uit tufsteen. Tijdens het groot 
onderhoud in 2002/2003, is tegen de woningscheidende wanden een geïsoleerde 
metalstud voorzetwand aangebracht. Daarnaast is onder de stuc-op-riet plafonds op de 
begane grond een vrijhangend metalstud plafond aangebracht. 
De kozijnen zijn uitgevoerd in hout, waarin dubbelglas is opgenomen. De te openen 
ramen zijn uitgevoerd als klepraam of draairaam. De dakramen op de zolders zijn 
uitgevoerd als tuimelraam. De ventilatie wordt gerealiseerd door natuurlijke toevoer 
(via roosters of klepramen) en mechanische afvoer (kanalen zijn voorzien van een 
ventiel) of klepramen. De woningen zijn voorzien van centrale verwarming. 
Veel blokken tonen de symptomen van verzakking. 

2.3 Geïnspecteerde woningen 

In totaal heeft in 41 woningen een bouwkundige en bouwfysische inspectie plaatsgehad. 
De Verenigingen van Eigenaars hebben de mogelijkheid gehad om woningen waarvan 
de bewoners overlast in de woning ervaren, voor deelname aan het onderzoek aan te 
dragen. In Vogeldorp heeft dit geresulteerd in vier woningen (twee huurwoningen waar 
vloerherstel plaatshad en twee koopwoningen), voor Disteldorp heeft dit geresulteerd in 
twee woningen (1 huurwoning waar vloerherstel plaatshad en 1 koopwoning). De groep 
geïnspecteerde woningen is tot stand gekomen door bij deze woningen of bij 
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willekeurige andere woningen aan te bellen, waarbij door TNO een goede spreiding 
over de wijk is beoogd. In de figuren 2.1 en 2.2 is in blauw aangegeven in welke 
woningen een bouwkundige en bouwfysische inspectie is uitgevoerd. Figuur 2.1 toont 
de bezochte woningen in Vogeldorp. Figuur 2.2 toont de onderzochte woningen in 
Disteldorp. In bijlage A is een lijst opgenomen van de onderzochte woningen. 
 
 
 

 
Figuur 2.1. Onderzochte woningen in Vogeldorp. 
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Figuur 2.2. Onderzochte woningen in Disteldorp. 

2.4 Kwaliteit van het metselwerk 

2.4.1 Inleiding 
 
De buitengevels van de begane grond zijn opgetrokken uit bakstenen muren, bestaande 
uit halfsteens metselwerk met daartegen een klampmuur (in totaal betreft het een ¾ 
steens muur). Boven de kozijnen is een rollaag aanwezig. In de gevels komen op grote 
schaal herstelde scheuren en ingeboet metselwerk voor. Tijdens het groot onderhoud in 
2002-2003 is het metselwerk gehydrofobeerd, waarmee is beoogd het doorslaan van 
regenwater te voorkomen. 
 
De kwaliteit van het gevelmetselwerk kan worden beoordeeld op basis van zichtbare 
gebreken, zoals scheurvorming, erosie (dit is het verzanden van de mortel), vorstschade 
of zoutschade. Deze beoordeling is uitgevoerd door visuele inspectie. 
Daarnaast vormt de kwaliteit van het voegwerk een belangrijke indicatie. Slecht 
voegwerk kan leiden tot een verminderde sterkte van de gevel en het kan de kans op 
regendoorslag vergroten. Om deze reden is de voeghardheid bepaald. De verkregen 
waarden worden beoordeeld volgens tabel 2.1 (uit: SBR publicatie 299: De kwaliteit 
van voegen in metselwerk, Rotterdam 1993). 
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Tabel 2.1. Klassenindeling en toepassingsgebieden voeghardheden 

voeghardheid Klasse Benaming Toepassing 
< 15 0 Zeer zacht Niet toepassen 
15 t/m 24 A Zacht Binnen, maar niet bij publieke 

ruimten 
25 t/m 34 B Matig hard Metselwerk dat niet direct aan 

directe beregening blootstaat 
35 t/m 44 C Middel hard Toepasbaar bij normale belasting 
> 45 D Hard Toepasbaar bij hoge belasting 

 

2.4.2 Meting van de voeghardheid 
De voeghardheid is bepaald met behulp van een zogenaamde voeghardheidsmeter (foto 
2.1). 
 
 

 
Foto 2.1. Voeghardheidsmeter. 
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Op 9 plaatsen in het metselwerk wordt de hardheid van de lintvoeg gemeten; de 
mediaan (de middelste waarde) van die 9 meetwaarden is bepalend voor de 
klassenindeling. De resultaten van de meting zijn opgenomen in tabel 2.2. In tabel 2.3 
zijn de resultaten opgesplitst naar geveloriëntatie. 

Tabel 2.2. Resultaten voeghardheidsmetingen, uitgesplitst naar locatie. 

0 A B C D
locatie aantal 

metingen
voeghardheidsklasse

vogeldorp 46 - - 9% 48% 43%

45disteldorp - 2% 38% 42% 18%

 

Tabel 2.3. Resultaten voeghardheidsmetingen, uitgesplitst naar locatie en 
geveloriëntatie 

0 A B C D
N 1 - - - - 2%
NO 8 - - - 4% 13%
O 8 - - 2% 7% 9%
ZO 4 - - - 4% 4%
Z 1 - - - 2% -
ZW 13 - - 7% 11% 11%
W 8 - - - 13% 4%
NW 3 - - - 7% -
N 2 - - - 4% -
NO 6 - - 4% 4% 4%
O 11 - - 13% 7% 4%
ZO 5 - - - 4% 7%
Z 0 - - - - -
ZW 6 - - 7% 7% -
W 11 - 2% 7% 16% -
NW 4 - - 7% - 2%

voeghardheidsklasse

vogeldorp

disteldorp

locatie oriëntatie
gevel

aantal 
metingen

 
 
Bespreking  
Voor circa 25% van de gemeten voeghardheden, is de kwaliteit van de voeg niet 
voldoende als buitentoepassing of in een gevel die regelmatig met regen wordt belast 
(resp. klasse A en B). Circa 40% hiervan is gelegen in gevels die daadwerkelijk 
regelmatig met regen worden belast (in tabel 2.3 aangegeven in rood). Doordat het 
metselwerk is gehydrofobeerd zal de wateropname via de voeg beperkt zijn. Ruim 
driekwart van het onderzochte voegwerk valt in categorie C of hoger. Dit houdt in dat 
deze voegen geschikt zijn voor toepassing in een gevel met minimaal een normale 
belasting door regen. Wanneer de resultaten tussen Vogeldorp en Disteldorp onderling 
worden bekeken, dan valt op dat het voegwerk in Vogeldorp vaker een voeghardheid in 
categorie C of hoger heeft en gemiddeld van wat hogere kwaliteit is dan in Disteldorp. 
In Vogeldorp heeft ruim 90% van het onderzochte voegwerk een hardheid die valt in 
klasse C of D. In Disteldorp is dit voor ongeveer de helft van het onderzochte voegwerk 
het geval. 
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2.4.3 Visuele gebreken 
Bij de onderzochte woningen is geïnventariseerd of er scheurvorming in het 
gevelmetselwerk aanwezig is. Verder is geïnventariseerd of het voegwerk erodeert, of 
dat de voegen uitvallen. 
In veel gevallen is het voegwerk hersteld en/of zijn er bakstenen opnieuw ingeboet. 
Naast dichtgezette scheuren zijn er openstaande scheuren aangetroffen, vaak komen de 
scheuren voor ter plaatse van zwakke punten in het metselwerk zoals ter plaatse van 
raamopeningen en/of sparingen voor ventilatieroosters (foto 2.2). Er is ook (vrijwel) 
verticale scheurvorming in het metselwerk aangetroffen die ligt in het verlengde van 
scheurvorming in de funderingsplaat. Foto 2.3 toont een foto van ingeboet metselwerk 
waarbij in het verlengde van de scheur in de funderingsplaat een scheur dwars door de 
stenen loopt.  
 

 
Foto 2.2. Openstaande en dichtgezette scheuren in het gevelmetselwerk. De scheurvorming loopt vaak 

langs zwakke plekken in het metselwerk, zoals  raamopeningen en sparingen voor 
ventilatieroosters. 
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Foto 2.3. Openstaande scheurvorming in ingeboet gevelmetselwerk.De scheurvorming loopt in het 

verlengde van scheurvorming in de funderingsplaat. 
 
Het originele voegwerk toont op het oog wat geërodeerd (foto 2.4), bekrassen van de 
voeg leert dat de voegen niet verzanden maar hard en vast zijn. Dit kan een gevolg zijn 
van het hydrofoberen van de gevel. Incidenteel vertoont het metselwerk erosie 
(verzanding) van het voegwerk of uitgevallen voegen. Dit laatste is meestal het geval 
ter plaatse van de gemetselde wang van de dakkapellen van de hoogbouw (foto 2.5). 
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Foto 2.4. Visueel oogt het voegwerk wat geerodeerd; het van oorsprong zeer waarschijnlijk vlak 

afgestreken voegwerk heeft een onregelmatige structuur. 
 
 

 
Foto 2.5. Uitgevallen voegwerk ter plaatse van de wang van een dakkapel. 
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Tabel 2.4 toont de resultaten van het onderzoek naar de openstaande scheurvorming in 
het gevelmetselwerk, tabel 2.5 toont de resultaten van het onderzoek naar erosie en/of 
uitvallen van het voegwerk. 

Tabel 2.4. Aangetroffen openstaande scheurvorming, uitgesplitst naar locatie 

72%

80%

11%

2%

17%

18%

dichtgezette 
scheuren

openstaande scheur 
b < 1 mm

aanwezigheid scheuren

openstaande scheur
 b < 2  mm

disteldorp 45

locatie

vogeldorp

aantal 
metingen

47

 

Tabel 2.5. Aangetroffen erosie van het voegwerk, uitgesplitst naar locatie 

98% 0% 2%

disteldorp 45 76% 20% 4%

 beoordeling voegwerk

voegen intact lichte verzanding,
geen uitgevallen voegen

lichte verzanding/ 
uitgevallen voegen

locatie aantal 
metingen

vogeldorp 47

 

2.4.4 Bespreking bevindingen 
Het gevelmetselwerk in de dorpen vertoont veel dichtgezette scheuren en ingeboet 
metselwerk, maar relatief weinig openstaande scheuren (25% voor beide dorpen). In 
Vogeldorp komen relatief meer scheuren voor dan in Disteldorp. Het aantal en de 
breedte van de scheuren verschilt sterk per woning. 
De scheurvorming komt voor ter plaatse van verzwakkingen in het metselwerk, maar is 
ook aangetroffen in het verlengde van scheurvorming in de funderingsplaat. De 
scheurvorming in het metselwerk lijkt hier een vervorming in de funderingsplaat te 
volgen.  
 
Circa 75% van het onderzochte voegwerk heeft een kwaliteitsniveau C of hoger, dit 
voegwerk heeft de benodigde kwaliteit voor met regen belaste gevels. Het voegwerk in 
Vogeldorp heeft vaker een voeghardheid in categorie C of hoger en heeft gemiddeld een 
hogere kwaliteit dan in Disteldorp. 
Circa 87% van de onderzochte gevels had intacte voegen. In Vogeldorp is nauwelijks 
verzanding van voegen aangetroffen. In Disteldorp toonde het onderzochte voegwerk 
wat meer verzand. Uitgevallen voegen komen nauwelijks voor. 
De voegmortel heeft normaliter vooral een waterkerende functie. Door het 
hydrofoberen van de gevels, blijft vochtopname door de voeg beperkt.  
Daar waar openstaande scheurvorming is aangetroffen, is metselwerk verzwakt en 
is de waterkerende functie van het metselwerk in het geding.  
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2.5 Beoordeling van de technische staat van de kozijnen en houten gevelbekleding 

2.5.1 Inleiding 
Uitgangspunten beoordeling kozijnen en houten gevelbekleding 
Medio 2009 heeft het laatste schilderonderhoud plaatsgehad. Daarvoor had het 
grootschalig onderhoud met het groot onderhoud media 2002-2003 plaatsgehad. De 
Key stelt in het document ‘Vogel- en Disteldorp in Amsterdam-Noord, hoe nu verder? 
Onderzoeksvraag naar toekomstscenario’s’ van 27 maart 2009, dat het in 2009 
uitvoerde schilderonderhoud veel houtrot in raamkozijnen, onderdorpels van deuren en 
gepotdekselde geveldelen aan het licht heeft gebracht. 
Voor wat betreft het geveltimmerwerk zijn bij de renovatie/ het groot onderhoud in de 
jaren ‘80 volgens de (renovatie) tekening verkregen via De Key de raam- en 
deurkozijnen in Vogeldorp uitgevoerd in ‘dark red meranti’. 
 
De toegepaste rabatdelen van de gevelbekleding zijn van vurenhout. 

2.5.2 Algemeen beeld geveltimmerwerk 
Gevelkozijnen begane grond 
Het schildersonderhoud is recent (medio 2009) uitgevoerd. De kozijnen op de begane 
grond tonen in goede staat; houtaantasting is niet aangetroffen en openstaande 
verbindingen ter plaatse van de samenkomst van stijlen en dorpels, zijn zelden 
aangetroffen. De verflagen tonen intact (geen scheuren of afbladderen). In een aantal 
woningen is het houtvochtgehalte van de kozijnen en de draaiende delen bepaald, dit is 
dan telkens ter plaatse van een verbinding uitgevoerd. Gelet op het feit dat de metingen 
in de winterperiode hebben plaatsgehad, wordt een houtvochtgehalte van maximaal 
16% als acceptabel beschouwd.  
Voor de kozijnen varieerde het houtvochtgehalte van 12 tot 18 %. In circa 27 % van de 
gevallen (3 van de 11 metingen), is een verhoogd houtvochtgehalte (>16%) 
aangetroffen, de aangetroffen houtvochtgehalten blijven echter onder 20%. Bij een 
houtvochtgehalte van 20% of hoger is het risico op houtaantasting aanwezig.  
 
De verticale naden tussen kozijn en metselwerk zijn voorzien van een kitafdichting. Bij 
de geïnspecteerde afdichtingen was een goede hechting van het kit op het kozijn en het 
metselwerk aanwezig. Bij gebreken in de kitvoeg bestaat de kans dat er capillaire naden 
ontstaan waarlangs de aansluiting kan inwateren. Vocht raakt dan opgesloten achter de 
kitvoeg met risico op aantasting tot gevolg. 
 
Bij het vaste glas en de meeste klepramen zijn ventilerende glaslatten toegepast. De 
onderzochte glaslatten hebben relatief grote openingen en zijn niet verstopt door 
vervuiling en/of verf (foto 2.6). 
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Foto 2.6. Detailopname ventilerende glaslat, toegepast bij vaste beglazing. 
 
De aansluiting van de in het raam opgenomen beglazing op het raamhout is afgewerkt 
met een kitvoeg. Eventueel via de kitvoeg binnengedrongen water dient via 
ontluchtingskanalen in het raamhout naar buiten te worden afgevoerd om het risico op 
houtaantasting van de draairamen te voorkomen. Ter controle is incidenteel het 
houtvochtgehalte ter plaatse van de verbinding van de dorpel en de stijl gemeten, deze 
varieerde tussen de 13 en 14%. Dit duidt erop dat er geen water is opgesloten in de 
sponning waarin de beglazing is opgenomen. 
De ramen zijn voorzien van een rondgaand rubberen kader waarmee een luchtdichte 
aansluiting wordt beoogd. 
 
 
Deurkozijnen  
De onderdorpel van het deurkozijn ligt in een aantal gevallen vlak boven de betonnen 
plaat, waardoor deze zwaar belast worden door opspattend water en vuil (zie foto 2.7) 
en een langdurig vochtige omgeving van het kozijn kan ontstaan, met risico op 
houtaantasting tot gevolg. De voordeuren draaien naar binnen toe open. Regenwater dat 
op de deur komt, zal voor het grootste deel via de weldorpel aan de onderzijde 
afstromen. Daarnaast zal er water langs de weldorpel stromen, wat vervolgens afdruipt 
op de onderdorpel van het kozijn. Vanwege het ontbreken van een rondgaande 
luchtdichting ter plaatse van de aansluiting van de deur op het kozijn, kan het water bij 
wat winddruk naar binnen worden geblazen en/of het zal zich ter plaatse van de 
verbinding van de onderdorpel en kozijnstijl ophopen met risico op een verhoogd 
houtvochtgehalte tot gevolg.  
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Foto 2.7. Deurkozijn ligt vlak boven de betonnen plaat.  
 
Voor de kozijnen varieerde het houtvochtgehalte van 12 tot 28 %. In circa 95% van de 
gevallen (18 van de 19 metingen), is een verhoogd houtvochtgehalte (> 16%) 
aangetroffen. In circa de helft van de gevallen is een houtvochtgehalte boven 20% 
gemeten, het houtvochtgehalte waarbij het risico op houtaantasting aanwezig is.  
Ter plaatse van de aansluiting van de onderdorpel op de stijl is in 15% van de gevallen 
houtaantasting aangetroffen (zie foto 2.8). 
 

 
Foto 2.8. Aantasting nabij voordeurkozijn. 
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Gevelkozijnen verdieping 
In de kopgevels van de hoogbouwwoningen, zijn naar binnen draaiende ramen 
opgenomen. Het betreft hier de oude kozijnen met daarin een nieuw maar volgens de 
oude detaillering gemaakt raam. De kozijnen zijn bevestigd tegen het houten frame van 
de gevel (zie foto 2.9, foto via De Key). Ter plaatse van de onder- en bovendorpel is 
een folie of loodslabbe aangebracht die indringing van water moeten voorkomen. Aan 
de zijkanten van het kozijn is geen folie aangebracht, de houten geveldelen sluiten vaak 
strak aan op de kozijnstijlen (zie foto 2.10). Bij regen kan water in de aansluiting komen 
en zich daar ophopen. Door de langdurige vochtbelasting is het risico op een sterk 
verhoogd houtvochtgehalte hoog. 
 

 
Foto 2.9. Houten geveldelen t.p.v. kopgevel verwijderd, positionering van het kozijn in het gevelvlak 

zichtbaar (foto via De Key). 
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Foto 2.10. Houten gevelbekleding sluit vaak strak aan op gevelkozijnen. 
 
Voor de kozijnen varieerde het houtvochtgehalte van 8 tot >30 %. In circa 95% van de 
gevallen (14 van de 15 metingen), is een verhoogd houtvochtgehalte (> 16%) 
aangetroffen. In circa de helft van de gevallen blijft dit houtvochtgehalte echter onder 
de grenswaarde (houtvochtgehalte van 20% of hoger) waarop het risico op 
houtaantasting aanwezig is. 
In de kozijnen is ter plaatse van de aansluiting van de onderdorpel op de stijlen in ruim 
de helft van de gevallen houtaantasting aangetroffen (zie foto 2.11). 
 

 
Foto 2.11. Aantasting onderdorpel gevelkozijn op de verdieping. Te zien is dat het ontwateringsgootje niet 

doorloopt en geen afgesloten kopse kant heeft.  
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De luchtdichting van de aansluiting dient door rubber strips in de sponning van het 
kozijn gerealiseerd te worden (zie foto 2.11). Dit is geen rondgaand kader, waardoor er 
daar waar de strips samen komen, naden aanwezig zijn. Het draairaam is niet voorzien 
van een rondgaand rubberen kader. 
Regenwater dat tegen het raam komt, zal voor het grootste deel via de weldorpel aan de 
onderzijde afstromen. Daarnaast zal er water langs de weldorpel stromen, wat 
vervolgens afdruipt op de onderdorpel van het kozijn. Dit water dient terecht te komen 
in het lekgootje wat op de onderdorpel is bevestigd. In het gootje zitten gaatjes, 
waardoor het water naar buiten kan worden afgevoerd. Vaak is het lekgootje te kort 
afgezaagd en niet voorzien van een afdichting aan de zijkanten. Hierdoor kan water via 
de uiteinden van het gootje toch op het kozijn stromen en onder het gootje trekken 
waarna het door openstaande verbindingen en/of schroefgaten ten behoeve van de 
bevestiging van het gootje in het hout kan trekken, met een verhoogd houtvochtgehalte 
en eventueel houtaantasting tot gevolg.  
 
De aansluiting van de in het raam opgenomen beglazing op het raamhout is afgewerkt 
met een kitvoeg. Eventueel via de kitvoeg binnengedrongen water dient via 
ontluchtingskanalen in het raamhout naar buiten te worden afgevoerd om het risico op 
houtaantasting van de draairamen te voorkomen. 
 
Kozijnen dakkapellen 
Het kozijnhout van de kozijnen in de dakkapellen toont in goede staat. Openstaande 
verbindingen zijn niet of nauwelijks aangetroffen. Aantasting is in deze kozijnen niet 
aangetroffen. Ter controle is incidenteel het houtvochtgehalte van de kozijnen gemeten, 
voor de kozijnen varieerde het houtvochtgehalte van 13 en 14%. 
De aansluiting van de in het raam opgenomen beglazing op het raamhout is afgewerkt 
met een kitvoeg. Eventueel via de kitvoeg binnengedrongen water dient via 
ontluchtingskanalen in het raamhout naar buiten te worden afgevoerd om opsluiting van 
het binnengedrongen water en daarmee het risico op houtaantasting van de draairamen 
te voorkomen. 
  
Houten gevelbekleding op de verdieping 
De gevelbekleding toont momenteel in redelijk tot goede staat. Incidenteel is degradatie 
van het uiterlijk van de verflaag aangetroffen (foto 2.12). 
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Foto 2.12. Houten gevelbekleding, degeneratie van het uiterlijk. 
 
In de gevelbekleding van de onderzochte woningen is geen aantasting aangetroffen.  
Het schilderonderhoud medio 2008-2009 toont vervanging van het geveldelen op 
relatief grote schaal (foto 2.13). De houten delen zijn niet voorzien van een messing en 
groef, maar als horizontaal of verticaal opdeksysteem aangebracht. De toegepaste 
houtsoort betreft vurenhout, waarvan de kopse kanten zijn voorzien van een zwarte 
beitslaag. Voor het overgrote deel is het vurenhout niet verduurzaamd: in het verleden 
is gestart met het toepassen van verduurzaamde delen, na problemen met de beitslaag is 
men hiermee weer gestopt. Na bevestiging van de houten delen is de zichtzijde voorzien 
van een zwarte beitslaag. Dit heeft tot gevolg dat de gedeelten die door een volgende 
plank worden afgeschermd niet van een verf/beitslaag zijn voorzien. Ter plaatse van de 
bevestiging op het achterhout, kan water binnendringen. De delen sluiten strak op 
elkaar aan, ter plaatse van de kopgevels sluiten de delen strak aan op de kozijnstijlen. 
Water kan via deze aansluitingen binnendringen met uiteindelijk een verhoogd risico op 
houtaantasting tot gevolg. 
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Foto 2.13. Veel vervanging van gepotdekselde houten geveldelen tijdens schilderonderhoud in 2009. 
 
Houten gevelbekleding aanbouwen 
De gevelbekleding van de aanbouwen toont momenteel in goede staat, er is geen 
houtaantasting door houtrot aangetroffen. De houten delen zijn gepotdekseld 
aangebracht op de achterconstructie. Het toegepaste hout heeft een vergrijsde kleur 
(foto 2.14), wat duidt op western red cedar. Deze houtsoort mag in feite onbehandeld 
toegepast worden, langdurige vochtbelasting moet dan wel voorkomen worden. Ter 
plaatse van de onderdorpels zijn donkere verkleuringen en bealging van het hout 
aangetroffen (zie foto 2.14). De vochtbelasting op de onderdorpel is door opspattend 
regenwater hoog, de afschuining van de onderdorpel bevordert de afwatering niet. 
Hierdoor wordt alggroei mogelijk, wat de esthetische kwaliteit niet bevorderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.14. Verkleuring en bealging van onderdorpel dichte gevelbekleding van de uitbouwen. 
 
 



 

 

 

TNO-rapport | 034-DTM-2010-01452  23 / 57

2.5.3 Bespreking bevindingen 
Het beeld van het geveltimmerwerk is in de twee Dorpen gelijk. Over het algemeen 
verkeren de gevelkozijnen en de kozijnen van de dakkapellen in een redelijke staat, dit 
met uitzondering van de gevelkozijnen op de verdieping. De hier gekozen detaillering 
veroorzaakt in de sponning een hoge vochtbelasting op de aansluiting van de 
onderdorpel op de stijl, met (risico op) houtaantasting tot gevolg. Bij ongeveer de helft 
van de onderzochte kozijnen is daadwerkelijk aantasting van het kozijn aangetroffen. 
Ter plaatse van de onderdorpels van de deurkozijnen, zijn vaak verhoogde 
houtvochtgehaltes aangetroffen. Doordat de afstand tot de betonnen funderingsplaat 
klein is, worden de dorpels zwaar belast door opspattend water en vuil. Daarnaast kan 
langs de weldorpel water op het kozijn afdruppen. Hierdoor is het risico op verhoogde 
houtvochtgehaltes en het (risico op) houtaantasting reëel. 
Het gebruik van de toegepaste ‘ventilerende’ glaslatten bij de dubbele beglazing is niet 
optimaal. De ventilatie bij deze latten is matig en de openingen leiden in de praktijk 
vaak tot vuil- en vochtophoping. Daarnaast is de aansluiting tussen kozijn en 
metselwerk vaak dicht gekit. Dit wordt over het algemeen ontraden in verband met het 
opsluiten van binnen gedrongen water met risico op een hoog houtvochtgehalte. 
 
Het aangetroffen geveltimmerwerk van de verdieping toont van relatief goede kwaliteit, 
maar de gekozen detaillering en uitvoering hiervan geeft een verhoogd risico op 
vochtophoping (ter plaatse van onbehandeld hout) en daarmee houtaantasting.  
Ter plaatse van de uitbouwen, is de detaillering van de onderdorpels van het 
geveltimmerwerk kritisch. De afwatering van de onderdorpel wordt door de afschuining 
niet bevorderd en doordat de afstand tot de betonnen funderingsplaat klein is, worden 
de dorpels zwaar belast door opspattend water en vuil. Hierdoor is een hoge 
vochtbelasting op het hout aanwezig. 

2.6 Vochtproblematiek 

2.6.1 Inleiding 
De Key stelt in het document ‘Vogel- en Disteldorp in Amsterdam-Noord, hoe nu 
verder? Onderzoeksvraag naar toekomstscenario’s’ van 27 maart 2009 dat in de 
woningen in De Dorpen een vochtige atmosfeer aanwezig is. Om na te gaan of in de 
woningen sprake is van al dan niet structurele vochtproblemen, die leiden tot een 
vochtig binnenklimaat of een risico op houtaantasting van de begane grondvloer zijn de 
volgende metingen en inventarisaties uitgevoerd: 
• of sprake is van mogelijk optrekkend vocht in de muren is in eerste instantie 

beoordeeld op basis van de hiervoor relevante verschijnselen zoals zoutuitslag of 
het loskomen van de oppervlaktelaag (tegels, muurverf, behang e.d.).  

• door meting van het vochtgehalte van de plinten op de begane grond is onderzocht 
of er sprake is van een risico op houtaantasting van de houten balklaag op de 
betonnen funderingsvloer. Wanneer de plint of het vloerhout als indicator worden 
beschouwd, geldt dat een houtvochtgehalte hoger dan 14 massa% een vochtig 
klimaat ter plaatse van de balklaag op de betonnen funderingsplaat indiceert. 

• meting van het vochtgehalte van de dakbalken. Een dergelijke meting geeft een 
indicatie of de dakconstructie als voldoende waterdicht kan worden beschouwd. 

 
Daarnaast is aan de bewoners gevraagd of de woning als vochtig wordt ervaren en/of er 
schimmelproblemen in de woning optreden. 
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2.6.2 Vochtmetingen en bewonersvragen 
 
Vochtmetingen plinten begane grondvloer 
In tabel 2.6 zijn de resultaten van de vochtmetingen voor de twee Dorpen gegeven. In 
totaal zijn bij 41 woningen metingen verricht. 
 
Tabel 2.6. Vochtmeting plint en/of vloerhout 

houten vloer 15
egalisatiekorrels 6

houten vloer 12
egalisatiekorrels 8

disteldorp 100% 55%
38% -

vogeldorp 100% 67%
100% 33%

locatie vochtgehalte plint of vloerhout
>14% >20%

begane grond 
vloer

aantal 
gemeten 
woningen 

 
 
In Vogeldorp is in alle woningen een vochtgehalte van de plint op de begane grondvloer 
of het vloerhout gemeten dat hoger is dan 14%. Daar waar een houten balklaag op de 
funderingsvloer aanwezig is, is in circa 67% van de gevallen een houtvochtgehalte van 
meer dan 20% geconstateerd, waarmee het risico op houtaantasting aanwezig is. Voor 
de woningen met een vloer die is voorzien van het systeem van gipsvezelplaat op een 
egalisatielaag, is in ruim 30% van de gevallen een houtvochtgehalte van meer dan 20% 
geconstateerd. Voor de woningen met een vloer van het systeem van gipsvezelplaat op 
een egalisatielaag, is in ruim 30% van de gevallen een houtvochtgehalte van meer dan 
20% geconstateerd. 
 
In Disteldorp is in alle woningen met een houten vloer een vochtgehalte van de plint op 
de begane grondvloer of het vloerhout gemeten dat hoger is dan 14%. In ruim de helft 
van de gevallen is een houtvochtgehalte van meer dan 20% geconstateerd. Voor de 
woningen met een vloer van het systeem van gipsvezelplaat op een egalisatielaag, is in 
circa 40% van de gevallen een houtvochtgehalte van meer dan 14% geconstateerd. 
Houtvochtgehaltes hoger dan 20% zijn niet geconstateerd. 
 
In Vogeldorp is bij ruim een kwart van de houten begane grondvloeren de verdenking 
van houtaantasting van de balklaag en/of de houten bevloering geconstateerd. Dit is dan 
geconstateerd doordat de vloer duidelijk veerde wanneer deze werd belopen, wat duidt 
op verzwakking van de constructie. Op deze wijze is in Disteldorp in 5% van de 
onderzochte woningen de verdenking van houtaantasting geconstateerd. 
 
Meting vochtgehalte dakbalken 
In totaal zijn bij 32 woningen metingen verricht. Het gemeten vochtgehalte varieerde 
van 11 tot en met 17 procent (zie tabel 2.7). 
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Tabel 2.7. Vochtgehalte dakbalken 
houtvochtgehalte

[massa%]
aantal 

metingen Percentage
10 1 3%
11 1 3%
12 12 38%
13 8 25%
14 4 13%
16 2 6%
17 4 13%  
 
Houtvochtgehalten van 16 à 17%, zijn als verhoogd te beschouwen. Op deze dakbalken 
leken heel fijne glitters zichtbaar. Dit kan duiden op de aanwezigheid van zouten en/of 
mineralen als gevolg van een bijvoorbeeld een houtverduurzamingsmiddel wat in het 
verleden is aangebracht. Daar de houtvochtgehaltes worden gemeten op basis van 
weerstand (hoge weerstand, droog hout; lage weerstand, vochtig hout), kan uit meting 
blijken dat hout waarop/waarin zouten (goede geleiding, lage weerstand) aanwezig zijn, 
een verhoogd vochtgehalte geeft, terwijl dit in realiteit niet het geval is. Daarom is 
ervoor gekozen om in een drietal gevallen waar ter plaatse een hoog vochtgehalte is 
gemeten, het actuele vochtgehalte gravimetrisch te bepalen. Hiertoe zijn houtmonsters 
uit de balken geboord. In het laboratorium van TNO zijn deze monsters gewogen, 
gedroogd en teruggewogen. Uit deze meting blijkt dat het houtvochtgehalte tussen de 
10 en 12 % lag en dat verhoogde massavochtpercentages zoals met de meting met 
ramelektroden is aangetroffen, een gevolg zijn van zouten/mineralen op/in het hout. 
 
In 1 geval is houtaantasting van een gording aangetroffen (foto 2.15), gelet op het 
gemeten houtvochtgehalte (circa 13%) is dit het gevolg van een oude en niet meer 
actieve vochtbron.  
 

 
Foto 2.15. In 1 geval is houtaantasting van de dakbalklaag aangetroffen.  
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Vochtproblemen (schimmelproblemen) in de woningen 
De schimmelproblemen hadden veelal betrekking op schimmels in badkamers. In 
enkele gevallen trad schimmelgroei op andere plaatsen op, zoals tegen de wangen van 
een dakkapel. 
 
De resultaten van de bewonersvraag “heeft u last van schimmel in de woning” zijn in 
tabel 2.8 weergegeven. 
 
Tabel 2.8. Bewonersvraag: is er schimmel in de woning 

houten vloer 13
egalisatiekorrels 6

houten vloer 12
egalisatiekorrels 8

begane grond 
vloer

disteldorp 33%67%
63% 38%

vogeldorp 62% 38%
50% 50%

aantal 
gemeten 
woningen 

schimmels in woning

nee ja
locatie

 
 
Vochtoverlast 
Een woning werd als te vochtig ervaren indien veelvuldig condensatie optrad op relatief 
koude constructiedelen, zoals condens op de ramen bij het koken of in de slaapkamers. 
De resultaten zijn in tabel 2.9 gegeven. 
 
Tabel 2.9. Bewonersvraag: vindt u de woning vochtig 

houten vloer 13
egalisatiekorrels 6

houten vloer 11
egalisatiekorrels 8

begane grond 
vloer

disteldorp 67% 33%
75% 25%

vogeldorp 54% 46%
83% 17%

aantal 
gemeten 
woningen 

vochtige woning
nee ja

locatie

 
 
In de woningen waarvan de bewoners aangaven de woning als vochtig te ervaren, was 
dit alleen zichtbaar in de vorm van optrekkend vocht in de muren (zie foto 2.16). In 
Vogeldorp maakte 10% van de bewoners melding van optrekkend vocht. In Disteldorp 
maakt 5% van de bewoners melding van optrekkend vocht. Alle bewoners hadden een 
woning waarbij een houten balklaag op de betonnen funderingsplaat aanwezig is. 
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Foto 2.16. Visuele kenmerken van optrekkend vocht op scheidingswand tussen woonkamer en keuken. 

2.6.3 Bespreking bevindingen 
In alle woningen zijn houtvochtgehaltes aangetroffen die wijzen op een vochtig klimaat 
ter plaatse van de balklaag op de betonnen vloer danwel op de aanwezigheid van 
optrekkend vocht in wanden. Gelet op de aanwezigheid van de voorzetwanden tegen de 
gevels en woningscheidende wanden, was optrekkend vocht in muren alleen te 
constateren (visueel of middels een hoog houtvochtgehalte van de plint) ter plaatse van 
scheidingswanden. In circa 30% van de gevallen geven de bewoners aan de woning 
vochtig te vinden. In zowel Vogeldorp als Disteldorp vinden bewoners met een houten 
begane grondvloer de woning wat vochtiger dan de mensen met een vloer met het 
systeem van een gipsvezelplaat op egalisatiekorrels. Wanneer bewoners aangeven last 
te hebben van schimmel in de woning, dan komt dit voornamelijk voor in de badkamer. 
Het vochtige klimaat ter plaatse van de houten balklaag op de betonnen vloer, is het 
gevolg van scheurvorming in de betonnen funderingsplaat in combinatie met een hoge 
grondwaterstand onder de woning. Hierdoor zal de relatieve vochtigheid in de ruimte 
tussen de balken per definitie hoog zijn. Bij voldoende hoge grondwaterstand, kan er 
water op de betonvloer komen. Wanneer de scheur onder een binnenwand doorloopt, 
dan komt het grondwater in contact met de onderzijde van de wand die het vervolgens 
opzuigt. 
 
Het vochtgehalte van de dakbalken kan als vrij normaal worden beschouwd (10 tot 14 
%). 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek naar vochtoverlast dient gesteld te worden 
dat men moet spreken van structurele vochtproblemen ter plaatse van de begane 
grondvloeren, maar dat deze niet (structureel) leiden tot een vochtig binnenmilieu. 
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2.7 Thermische isolatie van de gebouwschil 

2.7.1 Inleiding 
De woningen zijn bij oplevering medio 1918 ongeïsoleerd opgeleverd; de gevels van de 
originele woningen zijn opgetrokken uit een 3/4 steens muur. De toegepaste beglazing 
bestond uit een enkele beglazing. Ook de vloeren en daken waren ongeïsoleerd 
uitgevoerd. Volgens mededeling van De Key, is tijdens mutaties en/of tijdens het groot 
onderhoud in 2003 de thermische isolatie van de gevels en het dak aangepakt. De 
enkele beglazing is hierbij vervangen door dubbele beglazing. De buitengevels zijn aan 
de binnenzijde voorzien van een voorzetwand van een XPS isolatie, waarop een 
stuclaag is aangebracht. Bij de laagbouwwoningen is het pannendak ofwel voorzien van 
een minerale woldeken of er zijn geprefabriceerde dakelementen aangebracht. Deze 
elementen zijn volgens mededeling van De Key voorzien van een laag polyurethaan 
(PUR) isolatie. In de hoogbouwwoningen is op het niveau van de verdieping een 
minerale woldeken in het dakvlak aangebracht, verder is een minerale wol deken tussen 
de dakbalken van de vlieringvloer aangebracht. De bovenste punt van het dak is 
daardoor niet geïsoleerd. 
Naast het aanbrengen van een thermische isolatie is ook een centrale verwarming in de 
woningen aangebracht. 
In de woningen waar de houten vloer is vervangen door het systeem van een 
geïsoleerde gipsvezelplaat op egalisatiekorrels, is de thermische kwaliteit van de begane 
grondvloer verbeterd. 

2.7.2 Daken en gevels 
Laagbouwwoningen 
In de laagbouwwoningen is door bekloppen van de gevels gecontroleerd of er een XPS 
gevelisolatie aanwezig is. Wanneer er een XPS isolatie is aangetroffen, dan had deze 
een dikte van 2 cm. 
Uit het woningonderzoek blijkt dat ter plaatse van de voorgevels de oorspronkelijke 
woonkamers wel zijn voorzien van een gevelisolatie maar dat de (voormalige) 
zijkamers telkens niet zijn voorzien van een gevelisolatie. In de woningen waar de 
tussenmuur tussen beide ruimten niet meer aanwezig is, is hier aan de binnenzijde dan 
ook een sprong in de gevellijn zichtbaar. Dit beeld geldt voor alle laagbouwwoningen in 
zowel Vogeldorp als Disteldorp. 
Met een infraroodopname van de buitenzijde van de voorgevels, is het ongeïsoleerde 
deel duidelijk te herkennen, het metselwerk is hier wat warmer dan ter plaatse van het 
geïsoleerde deel (foto 2.17). 
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Foto 2.17. Ongeïsoleerd gevelvlak duidelijk warmer dan geisoleerd gevelvlak.. 
 
In Vogeldorp is ter plaatse van de achtergevels in 60% van de gevallen een XPS isolatie 
aangetroffen. In 40% van de gevallen is er geen isolatie geconstateerd. In Disteldorp is 
in de onderzochte woningen ter plaatse van de achtergevels van de laagbouw geen 
isolatie aangetroffen. 
 
De steenachtige kopgevels van de laagbouwwoningen zijn niet altijd (volledig) 
voorzien van een isolerend materiaal (zie foto 2.18). In zowel Vogeldorp als Disteldorp 
is dit beeld te herkennen. 
 

 
Foto 2.18. Kopgevels laagbouw woningen niet altijd voorzien van een isolatiemateriaal. 
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De daken in Vogeldorp zijn alle uitgevoerd met geïsoleerde prefab dakelementen, 
waarop een waterkerende laag, panlatten en dakpannen zijn aangebracht. In Disteldorp 
is in 75% van de gevallen (3 van 4 onderzochte woningen) een minerale wol deken met 
een dikte van 6 cm tegen de sporenkap aangebracht. In 25% van de gevallen (1 van de 
vier onderzochte woningen) zijn geprefabriceerde dakelementen aangetroffen. 
 
Hoogbouwwoningen 
Ook in de hoogbouwwoningen is door bekloppen van de gevels gecontroleerd of er een 
XPS gevelisolatie aanwezig is. Wanneer er een XPS isolatie is aangetroffen, dan had 
deze een dikte van 2 cm. 
Uit het woningonderzoek blijkt dat in alle woonkamers de voorgevels zijn voorzien van 
een gevelisolatie. 
 
In Vogeldorp is ter plaatse van de achtergevels in 36% van de gevallen een XPS isolatie 
aangetroffen. In 64% van de gevallen is er geen isolatie aangetroffen. In Disteldorp is in 
de onderzochte woningen in 75% van de gevallen ter plaatse van de achtergevel geen 
isolatie aangetroffen. 
 
De steenachtige kopgevels van de hoogbouwwoningen zijn ter plaatse van de 
verblijfsruimten niet altijd (volledig) voorzien van een isolerend materiaal (zie foto 
2.19). In zowel Vogeldorp als Disteldorp is dit beeld te herkennen. 
 

 
Foto 2.19. kopgevels hoogbouwwoningen niet altijd voorzien van een isolatiemateriaal 
 
In zowel Vogeldorp als Disteldorp is, (voor zover dit te inspecteren viel) overal een 
minerale wol deken aangetroffen tussen de balken van de vliering vloer. De dekens 
liggen tussen de balken gestopt, er is geen luchtdichting aangebracht. 
De schuine dakvlakken ter plaatse van de verdieping zijn volgens mededeling voorzien 
van een minerale wol deken. Bij een dubbele hoogbouwwoning is dit ter plaatse van de 
badkamer geconstateerd. Uit de infrarood opnames valt op te maken dat de daken over 
het algemeen goed zijn geïsoleerd. In een enkel geval lijkt de isolatie te ontbreken (foto 
2.20). 
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Foto 2.20.Iisolatiemateriaal hellend dak lijkt ter plaatse van slaapkamer op verdieping te ontbreken. 
 
De wangen van de dakkapellen lijken niet in alle gevallen geïsoleerd te zijn (op foto 
2.21 lijkt dit het geval bij de linker dakkapel), ook zijn op de infrarood opnames bij de 
aansluiting van de dakwangen op het dakvlak vaak koudebruggen zichtbaar, het 
dakvlak toont hier dan iets warmer (foto 2.21). 
 

  
Foto 2.21. Wang linker dakkapel slechter geisoleerd als bij de rechter dakkapel. 
 
Volgens mededeling is geen isolatie aangebracht ter plaatse van de gevelvlakken die 
zijn voorzien van de houten gevelbekleding. 
 
Tijdens het onderzoek is in geen van de woningen een isolatiemateriaal ter plaatse van 
de kopgevels van de hoogbouwwoningen aangetroffen. Bij verwijdering van een houten 
geveldeel ter plaatse van de kopgevel bij 3e Vogelstraat 1, is op de verdieping ook geen 
isolatie tussen het tufstenen binnenblad en de houten gevelbekleding aangetroffen. Wel 
was ter hoogte van de balklaag van de verdieping, openingen aan de zijkanten van de 
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gevel aanwezig. De Key leverde een foto van een kopgevel die was ontdaan van de 
houten gevelbekleding, ook hier zijn openingen zichtbaar (foto 2.22). Ter plaatse van de 
openingen, is een rechtstreekse verbinding tussen de balklaag van de verdiepingsvloer 
en de buitenlucht aanwezig. De balklaag wordt geventileerd met buitenlucht.  
 
 

 
Foto 2.22. Via openingen in het binnenblad, is een rechtstreekse verbinding tussen de balklaag van de 

verdiepingsvloer en de buitenlucht aanwezig,  
 

Op de infrarood opname worden de openingen zichtbaar als warmere plekken in de 
houten gevelbekleding. Tevens tonen de opnames dat de luchtspouw tussen het 
binnenblad en de houten gevelbekleding wordt opgewarmd (foto 2.23), getuige het feit 
dat de gevelbekleding ter plaatse van de onverwarmde vliering toch wat warmer toont. 
 

 
Foto 2.23. Warmtelekken ten gevolge van de openingen in het  binnenblad. 

2.7.3 Vloeren 
Een groot deel van de begane grondvloeren in Vogeldorp (71%) en Disteldorp (58%) 
zijn niet voorzien van isolatie. Tijdens het woningonderzoek bleken naast de woningen 
waarin de geïsoleerde gipsvezelplaten op egalisatiekorrels zijn aangebracht, geen 
andere woningen te zijn voorzien van een geïsoleerde begane grond vloer. 
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De betonnen funderingsplaat loopt onder de gehele woning door en steekt rondom nog 
daarbuiten. Hierdoor is een koudebrug aanwezig. Op de infraroodfoto’s is de koudebrug 
ter plaatse van de overgang van binnen naar buiten goed zichtbaar (foto’s 2.24 en 2.25). 
 

 
Foto 2.24. Koudebrug ter plaatse van de aansluiting van de  betonnen funderingsplaat op de zijgevel. 
 

 
Foto 2.25. Koudebrug ter plaatse van de aansluiting van de  betonnen funderingsplaat op de achtergevel en 

de uitbouw aan de achterzijde. 

2.7.4 Kozijnen en beglazing 
De toegepaste beglazing is geïnventariseerd. In zowel Disteldorp als in Vogeldorp is in 
de verblijfsruimtes overal een dubbele beglazing aangetroffen. In de hoogbouw 
woningen is in de toiletten van de kopwoningen en de badkamers van de 
tussenwoningen een enkele beglazing aangetroffen, het betrof hier dan hardglazen 
klepramen. In de laagbouwwoningen zijn ter plaatse van de uitbouwen aan de 
achterzijde van de woningen hardglazen klepramen aangetroffen. 
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2.7.5 Verwarming in de woning 
De in de woning toegepaste verwarmingssystemen zijn geïnventariseerd. In alle 
onderzochte woningen, in zowel Vogeldorp als Disteldorp, is een HR combiketel 
aangetroffen. 

2.7.6 Bespreking bevindingen 
De gevels van de begane grondvloeren zijn niet structureel voorzien van een 
gevelisolatie. Daar waar 2 cm dikke XPS isolatie is aangebracht, verbetert de 
warmteweerstand van het gevelpakket met ongeveer 0,5 m2K/W ten opzichte van de 
ongeïsoleerde gevels. De geïsoleerde gevels komen daarmee op circa 0,8 m2K/W. 
Hiermee is de constructie, hoewel geïsoleerd, nog steeds als thermisch zwak te 
benoemen. 
 
De ongeïsoleerde begane grondvloeren komen structureel in zowel Vogeldorp als 
Disteldorp voor. Uitgaande van een gemiddelde dikte van de betonvloer van 20 cm, 
hebben de vloeren een warmteweerstand van circa 0,4 m2K/W en zijn als thermisch 
zeer zwak te bestempelen. Daar waar de begane grondvloer met geïsoleerde 
gipsvezelplaten op egalisatiekorrels is afgewerkt, verbetert de warmteweerstand van het 
vloerpakket. De mate waarin de warmteweerstand verbeterd, is afhankelijk van de dikte 
van de isolatielaag die wordt aangebracht. De dikte van de laag is afhankelijk van de 
hoeveelheid materiaal die nodig is om de vloer uit te vlakken. Uitgaande van een dikte 
van de egalisatielaag van ongeveer 2 cm, verbetert de warmteweerstand met ongeveer 
0,4 m2K/W, tot circa 0,8 m2K/W. Uitgaande van een dikte van de egalisatielaag van 
ongeveer 10 cm, dan neemt de warmteweerstand toe met ongeveer 1,4 m2K/W, tot circa 
1,8 m2K/W. 
 
De daken van de laagbouwwoningen zijn structureel voorzien van isolatie. Over het 
algemeen is dit gebeurd in de vorm van geïsoleerde prefab dakelementen. In een enkel 
geval (in Disteldorp) is er voor isolatie van minerale wol dekens gekozen. De daken die 
zijn voorzien van een geprefabriceerd dakelement hebben een warmteweerstand die 
circa 0,5 m2K/W hoger ligt dan de daken met een minerale wol deken (circa 1,4 
m2K/W). De daken met de prefab dakelementen komen daarmee op circa 2,0 m2K/W. 
 
De daken van de hoogbouwwoningen zijn ter plaatse van de vlieringvloer voorzien van 
een minerale wol deken. De warmteweerstand van deze constructie bedraagt circa 1,3 
m2K/W. 
 
Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de warmteweerstand van constructies van 
bestaande bouw. Wanneer de resultaten getoetst worden aan de eisen voor nieuwbouw, 
dan voldoen de aangetroffen constructies niet aan de eis die in het Bouwbesluit wordt 
gesteld van Rc= minimaal 2,5 m2K/W. 
 
In alle verblijfsruimtes is een isolerende beglazing aangetroffen. De verwarming van de 
woningen heeft in alle onderzochte woningen plaats door middel van een 
hoogrendementsketel. 
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2.8 Ventilatie  

2.8.1 Uitgangspunten 
Toetsing heeft plaats aan de hand van de geldende eisen en richtlijnen ten tijde van de 
bouw van de woningen en aan de eisen voor bestaande bouw van woningen volgens het 
Bouwbesluit. De eisen en richtlijnen ten tijde van de bouw en eerdere renovaties 
betreffen de toenmalige Bouwverordening van de Gemeente Amsterdam. 
Bij aanpassing aan de gevel dienen de ventilatievoorzieningen afgestemd te worden op 
de eisen voor nieuwbouw, zoals omschreven in het Bouwbesluit. 
 
De eisen voor het verblijfsgebied bij bestaande bouw en de verblijfsruimte en het 
verblijfsgebied bij nieuwbouw zijn afhankelijk van de oppervlakken van de ruimten in 
de woningen. 
In tabel 2.10 wordt een beknopt overzicht van de eisen gegeven voor verblijfruimte en –
gebied zonder opstelplaats voor kooktoestel. In tabel 2.11 wordt een overzicht gegeven 
van de benodigde afvoer in de ruimte met een opstelplaats voor een kooktoestel 
(keuken), badkamer en toiletruimte. 
 
Tabel 2.10. Overzicht Bouwbesluit eisen verblijfsruimte en -gebied 

≥ 7 dm3/s 0,7 dm3/s per m2

geen inrichtingseisen ≥ 7 dm3/s
0,7 dm3/s per m2 0,9 dm3/s per m2

≥ 7 dm3/s ≥ 7 dm3/sNieuwbouw

Woningen Verblijfsruimte Verblijfsgebied
Bestaande 
bouw

 
 
Tabel 2.11. Overzicht benodigde afvoer 

Ruimte
Ruimte met 
kooktoestel ≥ 21 ≥ 75,6

Capaciteit 
[dm3/s]

Capaciteit 
[m3/h]

Badkamer ≥ 14 ≥ 50

Toiletruimte ≥ 7 ≥ 25,2  

2.8.2 Resultaten inventarisatie ventilatievoorzieningen en bepaling capaciteit 
In zowel Vogeldorp als Disteldorp wordt in de onderzochte woningen geventileerd 
volgens het principe van natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging van de 
ventilatielucht. Een overzicht van de geïnventariseerde ventilatievoorzieningen 
uitgesplitst naar woningtype wordt in tabel 2.12 gegeven. 
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Tabel 2.12. Overzicht geïnventariseerde ventilatievoorzieningen  
 

woonkamer keuken
slaapkamer 
klein

slaapkamer 
groot

badkamer 
(met toilet) toilet overloop keuken

badkamer 
(met toilet) overloop toilet

enkele tussenwoning 2 roosters
draairaam

klepraam 
deur

2 roosters
2 draairamen

4 roosters
4 draairamen klepraam -

dakraam met 
ventilatie-

stand

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
-

enkele kopwoning 2 roosters
draairaam

 rooster
2 klepramen

2 roosters
2 draairamen

4 roosters
4 draairamen draairaam klepraam draairaam

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
klepraam

vrijstaande woning 2 roosters
draairaam

 rooster
2 klepramen

 deur

4 roosters
4 draairamen draairaam klepraam draairaam

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
klepraam

dubbele tussenwoning
3 roosters
klepraam
draairaam

1 rooster
klepraam
draairaam

2 roosters
2 draairamen

4 roosters
4 draairamen

kier onder 
deur * 

kier onder 
deur

2 dakramen 
met ventilatie-

stand

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel

woonkamer keuken
slaapkamer 
voor

slaapkamer 
achter

badkamer 
(met toilet) toilet overloop keuken

badkamer 
(met toilet) overloop toilet

enkele tussenwoning, 
woonkamer smal

2 roosters
draairaam

klepraam incl 
rooster
deur

1 klepraam 
incl rooster klepraam - -

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
- -

enkele tussenwoning, 
woonkamer breed

3 roosters
klepraam
draairaam

klepraam incl 
rooster
deur

1 klepraam 
incl rooster klepraam - -

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
- -

dubbele tussenwoning
3 roosters
klepraam
draairaam

klepraam incl 
rooster
deur

2 roosters
1 draairaam

2 klepramen 
incl rooster klepraam - -

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
- -

dubbele kopwoning
3 roosters
klepraam
draairaam

2 klepraam 
incl rooster

deur

2 roosters
1 draairaam

1 rooster
2 klepramen klepraam - -

mechanische 
afvoer met 

ventiel

mechanische 
afvoer met 

ventiel
- -

* in 1 woning is een dakraam aangetroffen

woningtype

hoogbouw

voorzieningen toevoer ventilatielucht afvoer 

laagbouw

 

2.8.3 Toetsing 
De aangetroffen ventilatievoorzieningen zijn beoordeeld op capaciteit en of ze voldoen 
aan de inrichtingseis, zoals het Bouwbesluit 2003 die stelt aan nieuwbouw. In tabel 2.13 
wordt een overzicht gegeven van de geïnventariseerde capaciteiten en inrichtingseisen 
van de ventilatievoorzieningen. In rood worden hierin de voorzieningen aangegeven die 
niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan nieuwbouw. 
 
Tabel 2.13. Overzicht van de geïnventariseerde capaciteiten ventilatievoorzieningen 

Capaciteit [dm3/s] Inrichtingseis
(inschatting *) (regelbaarheid, tochtvrije 

toevoer)

*De capaciteit is geschat op basis van het doorlaatoppervlak

Toevoer

voldoet, indien correct ingeregeldAfvoer

roosters in klepraam Afhankelijk uitvoering Voldoet indien regelbaar

mechanische afzuiging
met ventiel
klepraam              voldoet 

klepraam Voldoet ruim Voldoet indien regelbaar 
en hoger geplaatst dan 
1,80 m

draairaam Voldoet ruim Voldoet v

gevelroosters Voldoen samen Voldoet indien regelbaar

Voorziening
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Toevoervoorzieningen 
Klepramen en draairamen 
Capaciteit 
Klepramen en draairamen voldoen wat capaciteit betreft zonder meer aan de eisen voor 
bestaande bouw en nieuwbouw. De draairamen voldoen in hun toepassing aan de eisen 
voor spuiventilatie. 
 
Inrichtingseisen 
Voor bestaande bouw worden geen inrichtingseisen aan klepramen en draairamen 
gesteld. 
 
Naast capaciteit zijn in het Bouwbesluit 2003 voor nieuwbouw ook eisen opgenomen 
met betrekking tot de regelbaarheid van de ventilatievoorzieningen en het tochtvrij 
kunnen toevoeren van de ventilatielucht. Dit zijn de inrichtingseisen. 
De draairamen en laaggeplaatste klapramen kunnen bij toetsing aan de eisen voor 
nieuwbouw niet als voorziening voor continue ventilatie worden aangemerkt omdat de 
toevoer op onvoldoende hoogte plaats vindt en zodoende tochthinder kan veroorzaken. 
Deze ventilatie openingen voldoen wel als voorziening voor spuiventilatie. 
 
Toevoerroosters 
Capaciteit 
Met de capaciteit van het totaal aantal gevelroosters, zoals per ruimte toegepast in de 
woonkamers en slaapkamers, is er voldoende capaciteit aanwezig om te voldoen aan de 
eisen als gesteld in het Bouwbesluit 2003 voor bestaande bouw en nieuwbouw. 
 
Inrichtingseisen 
Voor bestaande bouw worden geen inrichtingseisen aan toevoerroosters gesteld. Een 
aantal roosters is niet meer bedienbaar of dichtgezet, daarmee voldoen ze niet meer aan 
de inrichtingseis van regelbaarheid voor nieuwbouw. 
 
Klepraam met geïntegreerd rooster 
Capaciteit 
De capaciteit van het klepraam met geïntegreerd rooster, zoals toegepast in de keukens 
en slaapkamers in de laagbouw, is op basis van de capaciteit van het klepraam 
voldoende om te voldoen aan de eisen als gesteld in het Bouwbesluit 2003 voor 
nieuwbouw. 
 
Inrichtingseisen 
Voor bestaande bouw worden geen inrichtingseisen aan toevoerroosters gesteld. De 
roosters voldoen de inrichtingseis van regelbaarheid voor nieuwbouw. 
 
Afvoervoorzieningen 
Mechanische afvoer  
In de keukens, toiletten en badkamers/douches van de bezochte woningen bevinden 
zich kanalen, die aangesloten zijn op een centrale ventilatorbox. De afvoercapaciteit van 
de ventilatorbox moet in principe voor alle woningen voldoende zijn om goed te kunnen 
ventileren. Hiervoor dient het systeem dan wel correct ingeregeld te zijn, zodat uit de 
verschillende ruimtes de juiste hoeveelheid lucht wordt aangezogen. 
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Raam in toilet 
De toiletten in de kopwoningen van de hoogbouw zijn voorzien van een te openen 
raam. Te openen ramen hebben voldoende capaciteit. Voor bestaande bouw zijn er geen 
inrichtingseisen. 

2.8.4 Bespreking bevindingen 
Uit het oogpunt van Bestaande Bouw 
Wanneer de totale ventilatiecapaciteit per ruimte wordt beschouwd (voorzieningen per 
ruimte optellen), voldoen de toevoervoorzieningen aan de in het Bouwbesluit 2003 
gestelde capaciteitseisen. 
De afvoervoorzieningen voldoen in potentie aan de eisen die gesteld worden in het 
bouwbesluit 2003: het doorlaat oppervlak van de ventielen dient afgestemd te zijn op de 
ruimte. Bij het schoonmaken van de ventielen, dient er daarom op gelet te worden dat 
de ventielen niet verder open of verder dicht worden gezet. 
 
Uit het oogpunt van Nieuwbouw 
De toevoervoorzieningen, behoudens de draairamen, voldoen qua capaciteit en 
inrichtingseis aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2003. 
 
Met de draairamen wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de capaciteit 
voor spuiventilatie. 
 
De afvoervoorzieningen voldoen in potentie aan de eisen die gesteld worden in het 
bouwbesluit 2003: De doorlaat van de ventielen dient afgestemd te zijn op de ruimte. 
Bij het schoonmaken van de ventielen, dient er daarom op gelet te worden dat de 
ventielen niet verder open of verder dicht worden gezet. Voor nieuwbouw zijn 
afvoerkanalen vereist. Vanuit het oogpunt van nieuwbouw wordt daarom voor wat 
betreft de toiletten in de kopwoningen van de hoogbouw niet aan de eis voldaan. 
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3 Beoordeling woonblokken 

3.1 Inleiding 

De beoordeling van de bouwkundige en bouwfysische staat van het complex heeft zich 
beperkt tot 41 woningen. Op basis hiervan is een goede indruk ontstaan van de 
bouwkundige en bouwfysische staat van de woningen. Alvorens de resultaten van het 
woning onderzoek te vertalen voor alle woningen in Vogeldorp en Disteldorp, heeft een 
visuele inspectie van de woonblokken in Vogeldorp en Disteldorp plaatsgehad om op 
deze manier te onderzoeken of deze visuele inspectie een beeld geeft dat overeenkomt 
met het beeld wat is ontstaan uit de woningonderzoeken. Daarnaast zijn blokspecifieke 
elementen (loodafwerking, kwaliteit dakvlak) in kaart gebracht. 
Naast de woonblokken zijn de blokken ‘distelkruisstraat 2; distelplein 10-14’ en 
‘vogelplein 4’ in de waardering van de van de blokken meegenomen. Beoordeling had 
plaats staande vanaf het maaiveld, aan de hand van de bij TNO Bouw en Ondergrond 
gebruikelijk criteria. De volgende aspecten zijn in ogenschouw genomen: 
• Technische staat pannendakconstructie; gelet is op eventuele doorbuiging van het 

dakvlak en de aanwezigheid van kapotte en/of verschoven pannen. 
• Scheuren in gevels; gelet is op gerepareerde en openstaande scheuren. 
• Technische staat van de kozijnen; dit betreft de aanwezigheid van open 

verbindingen dan wel aantasting. 
• Technische staat van het geveltimmerwerk; dit betreft de aanwezigheid van 

scheurvorming in het hout dan wel aantasting. 
• Verfwerk op de kozijnen en het geveltimmerwerk. 
• Thermische kwaliteit; er is geïnventariseerd of enkel of dubbelglas in 

verblijfsruimtes is aangebracht. Met infrarood onderzoek is de thermische kwaliteit 
van de dichte delen van de gebouwschil bepaald.  

• Ventilatie voorzieningen, onderverdeeld naar toevoer- en afvoervoorzieningen. 
• Het aangebrachte lood; loodslabben dienen een beperkte lengte te hebben (circa 1 à 

1,5 meter) in verband met thermische uitzetting en krimp. Daarnaast dient het lood 
correct aanwezig te zijn, om een functionele waterkering te kunnen garanderen. 

 
De constructieve staat van de woningen is beoordeeld aan de hand van een toetsing van 
de draagkracht van de ondergrond waarop de woningen zijn gebouwd en de staat van de 
constructie van de woningen zelf. Om inzicht in dit laatste te krijgen, heeft in een drietal 
woningen een inspectie van de constructie (voor zover bereikbaar) plaatsgehad en is de 
scheefstand van de blokken in kaart gebracht aan de hand van lintvoegwaterpassingen.  
 
In figuren 3.1 en 3.2 is in groen aangegeven bij welke blokken de waterpassing en de 
visuele beoordeling zijn uitgevoerd. Figuur 3.1 toont de onderzochte blokken in 
Vogeldorp. Figuur 3.2 toont de onderzochte blokken in Disteldorp. In bijlage B is een 
lijst opgenomen van alle blokken waar een waterpassing en een visuele beoordeling 
heeft plaatsgehad. 
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Figuur 3.1. Beoordeelde blokken in Vogeldorp. 
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Figuur 3.2. Beoordeelde blokken in Disteldorp. 
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3.2 Beoordeling constructieve staat van de woningen 

3.2.1 Inleiding 
Bij het beoordelen van de constructieve staat van de woningen wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 

1. de draagkracht van de ondergrond waarop de woningen zijn gebouwd en  
2. de staat van de constructie van de woningen zelf. 

 
Ten behoeve van het beoordelen van de draagkracht van de ondergrond, is door 
Deltares grondonderzoek uitgevoerd en is de draagkracht van de fundering berekend op 
basis van de door TNO aangegeven optredende belastingen uit hoog- en laagbouw. Dit 
wordt nader uitgewerkt in paragraaf 3.2.2. De constructieve beoordeling van de 
woningen zelf wordt besproken in paragraaf 3.3.3. 

3.2.2 Uitgangspunten beoordeling draagkracht ondergrond 
In samenwerking met Deltares is nagegaan of de draagkracht van de ondergrond 
voldoende is om de belasting uit de woningen te kunnen dragen. Hiertoe zijn de 
volgende uitgangspunten aangehouden: 
• De onder de woningen aanwezige funderingsplaat is in de huidige staat veelal op 

verschillende plaatsen gescheurd (zie foto 3.3). Als uitgangspunt voor de 
berekening is van deze gescheurde situatie uit gegaan. Hierbij is aangenomen dat de 
afstand van de wand of gevel tot de scheur minimaal gelijk is aan de dikte van de 
funderingsplaat, zodat de belasting zich onder een hoek van 45 graden kan spreiden. 
Voor de dikte van de funderingsplaat ter plaatse van de wand is hierbij een dikte 
van 250 mm aangehouden (zie figuur 3.3). Daar de scheuren in de funderingsplaat 
veelal op zo’n 500 mm uit de wand of gevel zijn aangetroffen, is dit een 
conservatieve benadering. 

• Voor de dikte van het zandpakket onder de woningen is uitgegaan van 200 mm. Dit 
is de laagst gevonden waarde bij het constructieve onderzoek in de drie woningen 
waarbij telkens nabij de voorgevel, in het midden van het vloerveld en nabij de 
achtergevel de dikte van de vloer is bepaald, en daarmee een conservatief 
uitgangspunt. 

• Ter bepaling van de belasting uit de woningen is een gewichtsberekening gemaakt, 
uitgaande van de huidige belastingen. Dat wil zeggen dat de gewichtstoename ten 
gevolge van renovaties (bv plafonds, dubbele beglazing, badkamervloeren, etc.) is 
meegenomen. Voor de laagbouw is daarbij uitgegaan van een dubbele woning, 
zoals aangetroffen op de Brede Vogelstraat 22-24. Voor de hoogbouw is uitgegaan 
van een enkele woning (geen ‘poortwoning’), zoals op de Derde Vogelstraat 3. De 
aangehouden belastingen zijn terug te vinden in bijlage C. 

• De invloed van groutinjecties, zoals deze bij een deel van de woningen zijn 
uitgevoerd is voor de toetsing van de draagkracht van de ondergrond buiten 
beschouwing gelaten. 

• De huidige scheefstand van de woningen is buiten beschouwing gelaten. De invloed 
van de scheefstand wordt van minimale invloed op de draagkracht ingeschat en 
daarom vooralsnog niet meegenomen in de berekening. 
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Foto 3.1. Scheurvorming in de betonnen funderingsplaat en kernboring t.b.v. bepalen opbouw grondpakket 

en dikte betonvloer. 
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Figuur 3.3 Aangenomen breedte fundering onder wanden en gevel. 
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3.2.3 Bespreking resultaten beoordeling draagkracht ondergrond 
Draagkracht ondergrond 
Uit grondonderzoek van Deltares blijkt dat de dikte van het zandpakket onder de 
woning sterk varieert (tussen 200 en 700 mm). Daarnaast zijn er tussen de woningen 
veel verschillen in de renovaties die hebben plaats gevonden, waardoor er tussen de 
woningen ook veel verschillen zijn in de mate van belastingtoename op de ondergrond. 
Om deze variaties te ondervangen, is in de berekening uitgegaan van een aantal 
conservatieve uitgangspunten (dunst aangetroffen zandlaagdikte en maximaal 
aangetroffen gewichtstoename). 
 
Uit de berekening van Deltares (zie rapportage in bijlage D) volgt dat de draagkracht 
van de grond voldoende is voor het opnemen van de belasting uit de betreffende 
laagbouw woning. Het veiligheidsniveau wordt uitgedrukt in een getal. Wanneer dit 
getal groter is dan 1, is de draagkracht van de grond voldoende. Wanneer dit getal 
kleiner is dan 1, dan is de draagkracht van de grond onvoldoende.  
Voor de woningscheidende wand van een laagbouwwoning is een veiligheid van 1,8 
berekend en een zetting van 220 mm. Voor de (achter)gevel is een veiligheid van 1,3 
berekend en een zetting van 150 mm. 
 
De draagkracht van de grond is ook voldoende voor het opnemen van de belasting uit 
de betreffende hoogbouw woning. Voor de woningscheidende wand is een veiligheid 
van 1,03 berekend en een zetting van 310 mm. Voor de (achter)gevel is een veiligheid 
van 1,24 berekend en een zetting van 180 mm. 
 
Gelet op de conservatieve uitgangspunten en resultaten van de berekening als ook de 
aangetroffen situatie ter plaatse, kan in zijn algemeenheid worden geconcludeerd dat er 
geen aanleiding is om aan te nemen dat de draagkracht van de grond onvoldoende is om 
het gewicht van de woningen te dragen. Wel zijn vrij aanzienlijke zettingen berekend. 
Beide conclusies komen overeen met de aangetroffen situatie in de wijken, waarbij 
nergens bezwijken van de ondergrond is aangetroffen, maar de zettingen aanzienlijk 
zijn.  
 
Bij het berekenen van de veiligheid van de ondergrond tegen bezwijken ten gevolge van 
de aanwezige belasting is uitgegaan van belastingfactoren die gelden voor bestaande 
bouw. Voor toepassing van deze belastingfactoren geldt een referentieperiode van 1 jaar 
(Bouwbesluit 2003). Dit houdt in dat ieder jaar een nieuwe toets uitgevoerd zal moeten 
worden. Echter, zolang er geen veranderingen in de ondergrond plaatsvinden en er geen 
gewicht aan de woningen wordt toegevoegd, zal uit deze beschouwing elk jaar dezelfde 
berekening en uitkomst volgen. Wanneer men wel gewicht aan de woningen toevoegt, 
bijvoorbeeld ten gevolge van renovatie van de woningen, zal een nieuwe beschouwing 
van de situatie moeten worden uitgevoerd, met bijbehorende berekening. Ook wanneer 
men veranderingen in de ondergrond aanbrengt, bijvoorbeeld ten gevolge van 
ontgravingen dicht langs de funderingsplaat, zal een nieuwe beschouwing van de 
situatie moeten worden gemaakt. 
 
Scheurvorming in de funderingsplaat 
De scheuren in de funderingsplaat van de woningen kunnen worden verklaard uit het 
feit dat de belasting geconcentreerd ter plaatse van de wanden naar de fundering wordt 
geleid. Hierdoor wil de fundering ter plaatse van de wanden sterk zakken. De 
omliggende fundering, onder de vloer van de woning, is veel minder zwaar belast en 
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wil daarom veel minder zakken. Omdat de funderingsplaat ongewapend is, kunnen de 
trekspanningen die ontstaan door het verschil in zakking tussen de twee delen van de 
fundering, niet worden opgenomen en ontstaan scheuren. Door de scheurvorming 
ontstaan als het ware ‘funderingsstroken’ ter plaatsen van wanden en gevels. 
 
Uit de berekening volgen zettingen van de ondergrond als gevolg van het aanbrengen 
van belasting van de woningen. Deze berekende zettingen vinden plaats in de eerste 
jaren nadat de belasting is aangebracht, dus de eerste jaren na de bouw van de woningen 
of de eerste jaren na een renovatie waarbij extra belasting is toegevoegd. Nadat deze 
zettingen hebben plaatsgevonden in de eerste jaren nadat de belasting is aangebracht, 
gaan de zettingen nog wel door, maar met een veel lagere snelheid (zie rapportage in 
bijlage D). 
 
Het aanbrengen van grout heeft als doel om in het verleden weggespoeld zand te 
vervangen en zo de betonnen plaat weer volledig te ondersteunen. 
Het aanbrengen van grout heeft een positief en een negatief aspect: door grout in de in 
het verleden ontstane holtes onder de betonnen funderingsplaat aan te brengen, wordt de 
betonplaat weer volledig ondersteund (positief effect). 
Door het grout aan te brengen, heeft een herbelasting van de laag baggerslip onder de 
zand/groutlaag plaats. Hierdoor zal een kleine extra zetting optreden. Afhankelijk van 
de volumieke massa van het natte zand, kan het grout iets zwaarder zijn (mogelijk 0,1 à 
0,2 KN/m3). Ook dit kan tot een kleine extra zetting leiden (negatief effect). 

3.2.4 Beoordeling draagkracht bovenbouw 
Inleiding 
Bij de beoordeling van de constructieve staat van de woningen zelf, wordt gekeken naar 
de constructieve eisen ten aanzien van de uiterste grenstoestand. Hierbij gaat het om het 
evenwicht tussen enerzijds de aanwezige belasting en anderzijds het draagvermogen 
van de constructie, met in acht name van belasting- en materiaalfactoren. 
 
Hoewel destijds grofweg twee type woningen zijn gebouwd (hoog- en laagbouw), is er 
in de loop der jaren een aantal veranderingen opgetreden. Door deze veranderingen en 
combinaties van veranderingen, is een veelheid aan typen constructies ontstaan. Deze 
veranderingen zijn: 
• Toename van de belastingen op de constructieve elementen van de woning. 

Tussen de woningen onderling is veel verschil in de mate van toename van 
belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het al dan niet aanwezig zijn van 
verlaagde plafonds, betonnen keuken- en badkamervloeren, tegelwanden en 
voorzetwanden en de vele mogelijk combinaties van deze extra belastingen. 

• Scheuren in de wanden en de funderingsplaat van de woningen. Tussen de 
woningen is veel verschil in de locatie en afmetingen van de scheuren. De 
combinatie van locatie en afmetingen van de scheuren bepaald of de scheur het 
krachtenevenwicht verstoord. 

• Scheefstand van de woningen. Afhankelijk van de mate van de scheefstand, kan dit 
bijvoorbeeld leiden tot verandering in opleglengte van constructie onderdelen, het 
ontstaan van excentriciteiten van constructieve elementen ten opzichte van elkaar of 
scheurvorming. 

 
Door deze veelheid aan typen is geen algemene beoordeling te geven ten aanzien de 
constructieve staat van de woningen. Om de constructieve staat van de woningen te 
kunnen toetsen aan de wet- en regelgeving zullen de belastingen, scheuren en 
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scheefstanden van de woningen in kaart gebracht moeten worden. Vervolgens kunnen 
situaties worden gegroepeerd zodat weer een relatief beperkt aantal hoofdvarianten 
ontstaan, welke worden doorgerekend. De totale inventarisatie van de belastingen en 
scheuren en het doorrekenen van de daaruit volgende typen constructies betekenen een 
aanzienlijke investering. Daarom en gelet op het karakter van deze fase is gekozen voor 
een meer pragmatische aanpak. Het verdient de aanbeveling de verschillende typen 
constructies door te rekenen in het kader van de invulling van één van de uit te werken 
toekomstscenario’s. 
 
Voor deze eerste fase van het project is er voor gekozen om een gradatie aan te brengen 
in de mate waarin de constructieve staat van de woningen aandacht behoeft. Hierbij 
wordt uitgegaan van ‘de bewezen sterkte van de constructie’ van de woningen. 
Waarmee wordt bedoeld dat de constructie reeds zo’n 90 jaar staat en er in die tijd geen 
bezwijken is opgetreden, op basis waarvan gesteld kan worden dat de constructie heeft 
bewezen voldoende sterk te zijn. 
In de loop der jaren zijn belastingtoenames, scheuren en scheefstanden echter wel 
opgetreden. De belastingtoename en scheurvorming per woning in fase 1 van dit 
onderzoek niet in kaart gebracht. De scheefstand is door middel van de 
lintvoegwaterpasmetingen wel in kaart gebracht. 
 
Aan de hand van de in NEN 6740 (Geotechniek) gestelde eisen aan de maximale 
relatieve rotatie van de fundering in de uiterste grenstoestand en de 
bruikbaarheidsgrenstoestand, kan een gradatie voor de beoordeling van de scheefstand 
van de woning worden afgeleid. Dit leidt tot de volgende categorieën: 

1. Blokken waarvan tenminste 1 woning een relatieve rotatie groter dan 1:100 
heeft ondergaan, danwel dat het hele blok een scheefstand groter dan 1:100 
heeft ondergaan. Een relatieve hoekverdraaiing van 1:100 wordt in NEN 6740 
als grenswaarde aangehouden voor het controleren van de constructie van het 
op de fundering gebouwde bouwwerk. Een hoekverdraaiing groter dan 1:100 is 
dus aanleiding de constructie van het bouwwerk te controleren. Door de rotatie 
ontstaan namelijk situaties (bijvoorbeeld excentriciteiten, verschuiving van 
opleggingen, mogelijk scheuren, etc.) die in de oorspronkelijke constructieve 
berekeningen niet zijn meegenomen. 

2. Blokken waarvan tenminste 1 woning een relatieve rotatie heeft ondergaan 
groter dan 1:300, danwel dat het hele blok een scheefstand heeft groter dan 
1:300. Deze grens komt voort uit de in NEN 6740 gestelde eisen ten aanzien 
van de bruikbaarheidsgrenstoestand. Een relatieve hoekverdraaiing van groter 
dan 1:300 wordt in de norm als grenswaarde aangehouden voor de 
bruikbaarheid van een bouwwerk. Aan de hand hiervan kan worden 
afgesproken dat een hoekverdraaiing van groter dan 1:300 dusdanige 
ongemakken (zoals klemmende deuren en ramen, aflopende vloeren, etc.) geeft 
dat niet meer wordt voldaan aan de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

3. Blokken waarvan geen van de woningen een relatieve rotatie heeft ondergaan 
van groter dan 1:300 danwel dat het hele blok een geen scheefstand heeft 
ondergaan van meer dan 1:300. 

 
 
Resultaten lintvoegwaterpassing 
De resultaten van de lintvoegwaterpasmetingen zijn opgenomen in bijlage E. De 
resultaten van de lintvoegwaterpassingen in Vogeldorp zijn grafisch weergegeven in 
figuur 3.4. De resultaten van de lintvoegwaterpasmetingen in Disteldorp zijn grafisch 
weergegeven in figuur 3.5. 
 



 

 

 

TNO-rapport | 034-DTM-2010-01452  47 / 57

 
 

 
Figuur 3.4. Resultaat lintvoegwaterpassing Vogeldorp. 
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Figuur 3.5. Resultaat lintvoegwaterpassing Disteldorp. 
 
Toetsing resultaten aan eis Huurcommissie 
Op verzoek van De Key is onderzocht of de resultaten van de lintvoegwaterpassingen te 
toetsen zijn aan de eisen zoals de Huurcommissie (Huco) deze stelt aan de scheefstand 
van de woonruimte. De Huco doelt hier op situaties waarbij de gehele woonruimte 
scheef staat. In het algemeen gaat de Huurcommissie uit van een ernstig gebrek als de 
helling van de vloer 15 mm of meer per meter bedraagt (uit: gebrekenboek 
Huurcommissie 2010). 
Wanneer het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het vloerveld de vervorming volgt 
zoals die is aangetroffen in de gevels, kan een uitspraak gedaan worden aan de 
scheefstand evenwijdig aan de gevel. Voor de scheefstand van de begane grond vloer 
haaks op de gevel is alleen ter plaatse van de kopgevel gemeten, dit heeft tot gevolg dat 
alleen voor de kopwoningen van een blok de scheefstand haaks op de voorgevel worden 
beoordeeld. 
Gelet op een mogelijke meerwaarde van een dergelijke beoordeling van de aangetroffen 
scheefstanden bij het uitwerken van een toekomstscenario, is besloten in dit rapport de 
beoordeling weer te geven op blokniveau waarbij wordt gescoord op de aanwezigheid 
van minimaal 1 woning in het blok met een variatie in de lintvoeg die 15 mm per meter 
of meer bedraagt. 
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Bespreking resultaten lintvoegwaterpassing 
 
Vogeldorp 
Van de 61 onderzochte woonblokken, vertoont 46% een scheefstand van het hele blok 
danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 1: 100 en 
valt daarmee in categorie 1. 51% Van de woonblokken vertoont een scheefstand van het 
hele blok danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 
1:300 maar kleiner dan 1:100 en valt daarmee in categorie 2. 3% Van de onderzochte 
woonblokken vertoont een scheefstand van het hele blok danwel alle woningen hebben 
een relatieve rotatie die kleiner is dan 1:300 en valt in categorie 3. 
 
Verdeeld over 19 woonblokken, zijn 25 woningen aangetroffen met een variatie in de 
lintvoeg die 15 mm per meter of meer bedraagt.  
 
Disteldorp 
Van de 59 onderzochte woonblokken, vertoont 17% een scheefstand van het hele blok 
danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 1: 100 en 
valt daarmee in categorie 1. 71% Van de woonblokken vertoont een scheefstand van het 
hele blok danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 
1:300 maar kleiner dan 1:100 en valt daarmee in categorie 2. 12% Van de onderzochte 
woonblokken vertoont een scheefstand van het hele blok danwel alle woningen hebben 
een relatieve rotatie die kleiner is dan 1:300 en valt in categorie 3.  
 
De uit de lintvoegwaterpasmetingen volgende verschilzettingen binnen huizenblokken 
kunnen worden verklaard door de grote verschillen in de dikte van het zandpakket 
(0,2m tot 0,7m) en het verschil in meewerkende breedte van de door scheuren ontstane 
‘funderingsstroken’ en ook het verschil in de mate waarop ze de ondergrond belasten. 
 
Verdeeld over 6 woonblokken, zijn 7 woningen aangetroffen met een variatie in de 
lintvoeg die 15 mm per meter of meer bedraagt. 
 
Resultaten onderzoek ter plaatse naar constructieve staat van de woningen: 
• Bij een drietal woningen zijn opleggingen van de vloeren, gordingen en spanten 

bekeken. De opleggingen van vloerbalken, spanten en gordingen waren zodanig 
uitgevoerd dat het betreffende op te leggen element op de volledige lengte van de 
oplegging lag of daar zelfs enkele centimeters overheen stak (zie foto 3.2). 

• De spanten van de laagbouw rusten op een muurplaat op de voor- en achtergevel. 
Op de voorgevel bevindt deze oplegging zich midden boven de verschillende 
ramen. Links en rechts van deze ramen zijn (dichtgezette) scheuren aangetroffen. 
Grote doorbuigingen van de lateien boven de ramen zijn niet aangetroffen. De 
muurplaat zal dus naar waarschijnlijkheid een grote rol spelen in de spreiding van 
de belasting uit de dakspanten. 

• Waarschijnlijk is de eerste verdiepingsvloer van de hoogbouw onderdeel van de 
stabiliteit van de dakspanten. Mochten in de toekomst aanpassingen aan deze 
verdiepingsvloer gewenst zijn, is het van belang dit stabiliteitssysteem zeker te 
stellen. 
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Foto 3.2. Vloerbalk buurpand (voorste balk op foto)  steekt voorbij de oplegging. 
 
Aanbevelingen in relatie tot de constructieve staat van de woningen 
De gevolgde pragmatische aanpak heeft tot een gradatie geleid waaruit de volgorde 
waarin de constructieve staat van de woningen aandacht behoeft, is af te leiden. Tot het 
moment dat de constructieve analyse daadwerkelijk heeft plaats gevonden en de 
eventueel daaruit volgende benodigde maatregelen zijn getroffen, wordt aanbevolen: 

1. De constructieve elementen niet te verzwakken. Dit geldt voor alle woningen. 
Er zijn aanwijzingen dat op sommige zolders van laagbouwwoningen woon- of 
opslagruimte is gecreëerd. Basis voor deze aanname berust op de aanwezigheid 
van dakramen ter plaatse van de zolders.  
De zolder is in principe alleen voor onderhoud aan de cv installatie of 
onderhoud aan het dak bedoeld. Vanuit de wet- en regelgeving (bouwbesluit) is 
voor dergelijk kortdurend verblijf geen daglichttoetreding (in de vorm van 
dakramen) noodzakelijk. Wanneer op de zolder toch woon- of opslagruimte is 
gecreëerd, is het waarschijnlijk dat hierbij de vloerconstructie van de zolder en 
de dakspanten van de woningen zijn aangepast. Dit heeft invloed op de 
capaciteit van de constructie en de door de constructie en ondergrond te dragen 
belastingen. Wanneer een dergelijke situatie wordt aangetroffen, wordt 
aanbevolen deze voor te leggen aan een technisch adviseur/constructeur. 

2. Geen extra belasting aan de woningen toe te voegen. Expliciet wordt er op 
gewezen dat wordt aanbevolen geen betonvloeren aan te brengen t.p.v. 
badkamers en keukens en geen vloeren te realiseren op de zolder van de 
laagbouw waardoor deze zolders geschikt worden voor opslag of woonruimte.  

3. Geen aanpassingen aan de ondergrond van de woningen uit te voeren die de 
draagkracht van de ondergrond negatief beïnvloeden, zodat geen extra 
zakkingen optreden ten opzichte van de doorgaande zetting. 

4. De woningen elk jaar te beoordeelden op het ontstaan van: 
- nieuwe scheuren en het open gaan staan van oude scheuren; 
- grote vervormingen; 
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- schade aan spanten, woningscheidende wanden, gevels. 
 

Wanneer een van bovenstaande situaties wordt aangetroffen, wordt aanbevolen deze 
voor te leggen aan een constructeur. 

3.3 Visuele beoordeling woonblokken 

Bij het waarderen van de verschillende aspecten waar de woonblokken op beoordeeld 
zijn, speelt het effect op de veiligheid en de mogelijkheid tot het creëren van een 
gezond binnenmilieu een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook energiezuinigheid en 
duurzaamheidsaspecten van de woning beoordeeld. Bij het beoordelen van de blokken 
is per afzonderlijk onderdeel de volgende scoring gehanteerd: 
  
Wanneer zowel het dakvlak als de nok sterk doorbuigt (doorzadelt), is dit gewaardeerd 
met een ‘-’. Wanneer alleen het dakvlak doorzadelt, is dit gewaardeerd met een ‘0’. 
Wanneer een strakke noklijn als ook een strak dakvlak is aangetroffen, dan is dit 
gewaardeerd met een ‘+’. 
 
Wanneer er gescheurde dakpannen zijn aangetroffen of als pannen ontbraken, is dit 
gewaardeerd met een ‘-’. Wanneer de dakpannen niet dakpansgewijs in het vlak lagen 
(uitgezakt, opgewaaid), is dit gewaardeerd met een ‘0’. Wanneer geen gebreken zijn 
geconstateerd, dan is dit gewaardeerd met een ‘+’. 
 
Wanneer er openstaande scheuren in het metselwerk zijn aangetroffen, is dit 
gewaardeerd met een ‘-’. Wanneer dichtgezette scheuren of ingeboet metselwerk zijn 
aangetroffen is dit gewaardeerd met een ‘0’. Wanneer geen gebreken zijn geconstateerd, 
dan is dit gewaardeerd met een ‘+’. 
 
Wanneer er onvoldoende ventilatievoorzieningen zijn aangetroffen is dit gewaardeerd 
met een ‘-’. Wanneer geen gebreken zijn geconstateerd, dan is dit gewaardeerd met een 
‘+’. 
 
Wanneer het infraroodbeeld van de gevels gelijk was aan het beeld zoals geconstateerd 
bij de woningen in het woningonderzoek, dan is dit gewaardeerd met een ‘-’. Wanneer 
de gevels thermisch minder zwak toonden is dit gewaardeerd met een ‘0’. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de dichte en de open geveldelen. 
 
Wanneer er aantasting in het geveltimmerwerk en de kozijnen voorkwam, dan is dit 
gewaardeerd met een ‘-’. Wanneer een verhoogd risico op aantasting aanwezig was, dan 
is dit gewaardeerd met een ‘0’. Wanneer geen gebreken zijn geconstateerd, dan is dit 
gewaardeerd met een ‘+’. 
 
Wanneer afbladderen en openstaande verbindingen in het schilderwerk van het 
geveltimmerwerk en de kozijnen voorkwam, dan is dit gewaardeerd met een ‘-’. 
Wanneer alleen esthetische degeneratie is aangetroffen, dan is dit gewaardeerd met een 
‘0’. Wanneer geen gebreken zijn geconstateerd, dan is dit gewaardeerd met een ‘+’. 
 
Wanneer het lood niet meer zorg draagt voor een waterkering ter plaatse van zijn 
toepassing of het risico hierop hoog is, dan is dit gewaardeerd met een ‘-’. Wanneer het 
lood slordig toont (opgewaaid, slordig aangebracht), dan is dit gewaardeerd met een ‘0’. 
Wanneer geen gebreken zijn geconstateerd, dan is dit gewaardeerd met een ‘+’. 
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In de tabellen 3.1 en 3.2 is voor respectievelijk Vogeldorp en een overzicht van de 
beoordelingen van de aspecten weergegeven, onderverdeeld in de drie thema’s 
veiligheid, gezondheid en duurzaamheid en energie. De volledige resultaten van de 
blokscores zijn opgenomen in bijlage F. 
 
Tabel 3.1. Overzicht blokscore Vogeldorp 

doorbuiging dak
pannen
scheuren in gevel
ventilatie toevoer
ventilatie afvoer
thermische kwaliteit beglazing 
thermische kwaliteit gevel/dak
aantasting kozijnen
verfwerk kozijnen
aantasting geveltimmerwerk
verfwerk geveltimmerwerk
lood

veiligheid

98%

thema

17%

-

95%

aspect +

100%

46% 37%

duurzaamheid 
en energie 100% - -

- 100% -

-

2% -

100% - -
- - 100%
-

100% - -
100% - -

46% 28% 26%
48% 52%

o -

5% -

gezondheid

 
 
 
Tabel 3.2. Overzicht blokscore Disteldorp 

doorbuiging dak
pannen
scheuren in gevel
ventilatie toevoer
ventilatie afvoer
thermische kwaliteit beglazing 
thermische kwaliteit gevel/dak
aantasting kozijnen
verfwerk kozijnen
aantasting geveltimmerwerk
verfwerk geveltimmerwerk
lood

o -

17% -
7% 47% 46%

54% 46%

3%

100% - -
100% - -

59% 6%

100% - -
- - 100%
- 97%

59% 11%

duurzaamheid 
en energie 100% - -

- 83% 17%
35%

thema

30%

-

83%

aspect +

veiligheid

gezondheid
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4 Conclusie onderzoek Vogeldorp en Disteldorp 

4.1 Onderzoek 41 woningen versus 120 woonblokken 

Het beeld dat uit de blokscores van de woningen wordt verkregen, komt goed overeen 
met het beeld wat naar voren komt uit de woninginspecties. Alleen het beeld van de 
scheurvorming is naar aanleiding van de visuele blokbeoordeling wat zwaarder 
(slechter) dan blijkt uit het woningonderzoek. Door het uitgebreid onderzoeken en 
beoordelen van de 42 woningen, is op de onderzochte aspecten (de constructieve 
kwaliteit van de bovenbouw uitgezonderd) een representatief beeld ontstaan dat voor 
alle woningen in De Dorpen geldt. 

4.2 Eindbeoordeling beoordeelde woonblokken 

Vogeldorp 
Van de 61 onderzochte woonblokken, vertoont 46% een scheefstand van het hele blok 
danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 1: 100 en 
valt daarmee in categorie 1. De aangetroffen hoekverdraaiing geeft aanleiding de 
constructie van het bouwwerk te controleren. 51% Van de woonblokken vertoont een 
scheefstand van het hele blok danwel heeft minimaal één woning met een relatieve 
rotatie die groter is dan 1:300 maar kleiner dan 1:100 en valt daarmee in categorie 2.  
De aangetroffen hoekverdraaiing geeft aanleiding te onderzoeken of nog wordt voldaan 
aan de bruikbaarheidsgrenstoestand. 3% Van de onderzochte woonblokken vertoont een 
scheefstand van het hele blok danwel alle woningen hebben een relatieve rotatie die 
kleiner is dan 1:300 en valt in categorie 3. 
Ondanks scheefstanden van de woningen, toont de noklijn en het dakvlak vaak strak. 
Bij ongeveer de helft van de blokken zijn er dakpannen gescheurd of liggen pannen niet 
mooi opgesloten in het dakvlak. (Dichtgezette) scheuren komen structureel voor in 
Vogeldorp. De kwaliteit van het voegwerk is voldoende, de gevels zijn voorzien van 
een hydrofobeerlaag. Daar waar de kwaliteit van het voegwerk onvoldoende zou zijn 
om de waterkerende functie te garanderen, wordt dit overgenomen door de 
hydrofobeerlaag. Bij herstel van scheurvorming en nieuw ingeboet metselwerk, dient 
erop gelet te worden dat dit voeg- en metselwerk dan ook weer waterafstotend wordt 
gemaakt. 
 
De (dichtgezette) scheuren in de gevels liggen vaak in het verlengde van vervormingen 
in de funderingsplaat. De vervormingen in de funderingsplaat leiden ook tot breuk van 
de plaat. De scheurvorming in de betonnen funderingsplaat in combinatie met een hoge 
grondwaterstand onder de woning leidt tot een hoge relatieve vochtigheid in de ruimte 
tussen de balken. Hierdoor is het risico op houtaantasting van het balkenframe reëel. 
Wanneer de scheur onder een binnenwand doorloopt, kan deze wand vocht optrekken. 
In Vogeldorp komt deze vochtoverlast ter plaatse van de begane grond vloer structureel 
voor. De vochtoverlast leidt niet tot een vochtig binnenmilieu in de woning. De 
aangetroffen ventilatievoorzieningen hebben een dusdanige capaciteit, dat er 
geventileerd kan worden volgens de eisen die het Bouwbesluit 2003 hier aan stelt.  
 
De woningen worden verwarmd met een HR-ketel. De gebouwschil is als thermisch 
zwak te bestempelen: de bijdrage van de XPS isolatie aan de warmteweerstand van de 
gevels blijft beperkt en daarnaast is het niet structureel aangebracht. De houten gevels 
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zijn vaak luchtlek en niet altijd voorzien van een isolatiemateriaal. Dit laatste is dan 
vooral het geval ter plaatse van de kopgevels. De daken zijn structureel wel voorzien 
van een isolatiemateriaal. De begane grondvloeren zijn in 71% van de gevallen 
uitgevoerd in een ongeïsoleerde houten balklaag. De aansluiting van de betonplaat op 
de gevel vormt hier een koudebrug. 
 
De kozijnen en het geveltimmerwerk tonen een klein jaar na het laatste 
schilderonderhoud van relatief goede kwaliteit, maar vaak is vanwege de gekozen 
detaillering een verhoogd risico op vochtophoping en daarmee houtaantasting 
aanwezig.  
In ruim 80% van de gevallen, is de kwaliteit van het toegepaste lood dusdanig dat het 
risico op gebreken in de waterkering hoog is of dat het slordig toont. 
 
Disteldorp 
Van de 59 onderzochte woonblokken, vertoont 17% een scheefstand van het hele blok 
danwel heeft minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 1: 100 en 
valt daarmee in categorie 1. De aangetroffen hoekverdraaiing geeft aanleiding de 
constructie van het bouwwerk te controleren. 
71% Van de woonblokken vertoont een scheefstand van het hele blok danwel heeft 
minimaal één woning met een relatieve rotatie die groter is dan 1:300 maar kleiner dan 
1:100 en valt daarmee in categorie 2. De aangetroffen hoekverdraaiing geeft aanleiding 
te onderzoeken of nog wordt voldaan aan de bruikbaarheidsgrenstoestand. 12% Van de 
onderzochte woonblokken vertoont een scheefstand van het hele blok danwel alle 
woningen hebben een relatieve rotatie die kleiner is dan 1:300 en valt in categorie 3.  
Ondanks scheefstand van de woningen, toont de noklijn strak. Doorzadelen van het 
dakvlak is in bijna 20% van de gevallen aangetroffen. Dit was dan bij de 
laagbouwwoningen die zijn voorzien van een minerale woldeken in de sporenkap. Bij 
ongeveer de helft van de blokken zijn er dakpannen gescheurd of liggen pannen niet 
mooi opgesloten en niet dakpansgewijs in het dakvlak. (Dichtgezette) scheuren komen 
structureel voor in Disteldorp. De kwaliteit van het voegwerk is voldoende, de gevels 
zijn voorzien van een hydrofobeerlaag. Daar waar de kwaliteit van het voegwerk 
onvoldoende zou zijn om aan de waterkerende functie te garanderen, wordt dit 
overgenomen door de hydrofobeerlaag. Bij herstel van scheurvorming en nieuw 
ingeboet metselwerk, dient erop gelet te worden dat dit voeg- en metselwerk dan ook 
weer waterafstotend wordt gemaakt. 
 
De (dichtgezette) scheuren in de gevels liggen vaak in het verlengde van vervormingen 
in de funderingsplaat. De vervormingen in de funderingsplaat leiden ook tot breuk van 
de plaat. De scheurvorming in de betonnen funderingsplaat in combinatie met een hoge 
grondwaterstand onder de woning leidt tot een hoge relatieve vochtigheid in ruimte 
tussen de balken. Hierdoor is het risico op houtaantasting van het balkenframe reëel. 
Wanneer de scheur onder een binnenwand doorloopt, kan deze wand vocht optrekken. 
In Disteldorp komt deze vochtoverlast ter plaatse van de begane grond vloer structureel 
voor. De vochtoverlast leidt niet tot een vochtig binnenmilieu in de woning. De 
aangetroffen ventilatievoorzieningen hebben een dusdanige capaciteit, dat er 
geventileerd kan worden volgens de eisen die het Bouwbesluit 2003 hier aan stelt. 
 
De woningen worden verwarmd met een HR-ketel. De gebouwschil is als thermisch 
zwak te bestempelen: de bijdrage van de XPS isolatie aan de warmteweerstand van de 
gevels blijft beperkt en daarbij is het niet structureel aangebracht. De houten gevels zijn 
vaak luchtlek en niet altijd voorzien van een isolatiemateriaal. Dit laatste is dan vooral 
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het geval ter plaatse van de kopgevels. De daken zijn structureel wel voorzien van een 
isolatiemateriaal. De begane grondvloeren zijn in 58% van de gevallen uitgevoerd in 
een ongeïsoleerde houten balklaag. De aansluiting van de betonplaat op de gevel vormt 
hier een grote koudebrug. 
 
De kozijnen zijn een klein jaar na het laatste schilderonderhoud van relatief goede 
kwaliteit, maar vaak is vanwege de gekozen detaillering een verhoogd risico op 
vochtophoping en daarmee houtaantasting aanwezig. Hetzelfde geldt voor het 
geveltimmerwerk, met de aanvulling dat hier relatief vaak een degeneratie van de het 
uiterlijk is geconstateerd. 
 
In circa 70% van de gevallen, is de kwaliteit van het toegepast lood dusdanig dat het 
risico op gebreken in de waterkering hoog is of dat het slordig toont (opgewaaid). 

4.3 Aanbevelingen in relatie tot de constructieve staat van de woningen in Vogeldorp 
en Disteldorp 

In relatie tot de constructieve staat van de woningen in zowel Vogeldorp als Disteldorp 
verdient het, naast controle van de constructie van de woonblokken die een waardering 
in categorie 1 hebben gekregen, de aanbeveling om:  
• De constructieve elementen niet te verzwakken, dit geldt voor alle woningen.  

De  zolders zijn in principe alleen voor onderhoud aan cv installatie of onderhoud 
aan het dak bedoeld. Vanuit de wet- en regelgeving (bouwbesluit) is voor dergelijk 
kortdurend verblijf geen daglichttoetreding (dakramen) noodzakelijk. In een aantal 
woningen zijn dakramen ter plaatse van de zolders geconstateerd, dit impliceert dat 
hier woon- of opslagruimte op de zolder is gecreëerd. Wanneer op de zolder woon- 
of opslagruimte is gecreëerd, is het waarschijnlijk dat hierbij de vloerconstructie van 
de zolder en de dakspanten van de woningen zijn aangepast. Dit heeft invloed op de 
capaciteit van de constructie en de door de constructie en ondergrond te dragen 
belastingen. 
Wanneer een dergelijke situatie aanwezig is, wordt aanbevolen deze voor te leggen 
aan een technisch adviseur/constructeur. 

• Geen extra belasting aan de woningen toe te voegen. Expliciet wordt er op gewezen 
dat wordt aanbevolen geen betonvloeren aan te brengen t.p.v. badkamers en 
keukens en geen vloeren te realiseren op de zolder van de laagbouw waardoor deze 
zolders geschikt worden voor opslag of woonruimte. 

• Geen aanpassingen aan de ondergrond van de woningen uit te voeren die de 
draagkracht van de ondergrond negatief beïnvloeden, zodat geen extra zakkingen 
optreden ten opzichte van de doorgaande zetting. 

• De woningen elk jaar te beoordeelden op het ontstaan van: 
- nieuwe scheuren en het open gaan staan van oude scheuren; 
- grote vervormingen; 
- schade aan spanten, woningscheidende wanden, gevels; 

  -  wanneer een van bovenstaande situaties wordt aangetroffen, wordt aanbevolen 
deze voor te leggen aan een constructeur. 
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Verklarende woordenlijst 

Borstwering 
Het gedeelte van de gevel tussen de vloer en een kozijn. 
 
Lintvoeg 
Horizontale voeg in het metselwerk. 
 
Lintvoegwaterpasmeting 
Meting van de variatie van de lintvoeg in het horizontale vlak. De meting wordt 
uitgevoerd met behulp van een waterpasinstrument. 
 
Loodslabbe 
Strook lood. De slabbe dient als waterkering en wordt ter plaatse van de samenkomst 
van twee bouwdelen/vlakken aangebracht. 
 
Gebouwschil 
Schil van het gebouw bestaande uit dak, gevels en begane grond vloer. 
 
Fundering op staal 
Hier rust de gemetselde fundering onmiddellijk op de voldoende harde bodem. De 
krachten op de fundering worden direct op het onder de fundering gelegen grondpakket 
afgedragen. 
 
Fundering op palen of paalfundering 
De gemetselde fundering steunt op een houten of betonnen constructie, die door 
ingeheide palen worden gedragen. Dit type fundering wordt toegepast wanneer hele 
grondpakket onder de fundering niet voldoende draagkrachtig is. De krachten worden 
op de palen afgedragen, de palen zijn dan tot aan een voldoende draagkrachtige laag 
geslagen waarin de krachten worden afgedragen. 
 
Klampmuur 
Wand waarbij de stenen met de strek (smalle zijde van de steen) op elkaar wordt 
gemetseld.  
 
Neuslat 
Geprofileerde houten lat, die over de onderdorpel van een kozijn wordt geplaatst. 
 
Opdeksysteem, horizontaal of vertikaal 
Houten delen die over elkaar bevestigd worden, waarmee inwatering wordt tegengegaan. 
 
Rabatdelen 
Houten delen die zijn voorzien van een messing en groef, waarmee de delen onderling 
op elkaar aangesloten kunnen worden. 
 
Rollaag 
Een rij bakstenen die op de vertikaal liggen, ofwel op de strek (lange zijde van steen) of 
de kop (korte zijde van de steen). De rollaag dient ter overspanning van een opening om 
zo de krachten vanuit bovengelegen metselwerk op te vangen en af te dragen. 
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Stootvoeg 
Verticale voeg in het metselwerk. 
 
Vernagelen 
Vastzetten van een bouwmateriaal op een onderconstructie met behulp van nagels 
(spijkers zonder kop). 
 
Weldorpel 
Onderdorpel van een raam of deur om neerdruipend regenwater naar buiten af te 
voeren. 


