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VOORWOORD

De Stichting Herstel dorpen en Bildtdijken is in 2016 gestart met activiteiten die eraan bijdragen dat het
unieke karakter van de Bildtdijken voor de toekomst bewaard blijft.
Dit was mogelijk door subsidies van de gemeente het Bildt/Waadhoeke en de provincie Fryslân.

De focus is gelegd bij de meest verwaarloosde en karakteristieke woningen die een bedreiging voor de
kwaliteit van de Bildtdijken vormden. Samen met de eigenaren heeft de stichting plannen gemaakt om de
meest slechte woningen zo op te knappen, dat zij in plaats van een ‘stoorzender’ een voorbeeld zijn
geworden.
Er was in de eerste fase van het project financiële ruimte om 10 woningen grondig aan te pakken. Dit is
inmiddels met succes afgerond. We hopen dat het project een vervolg gaat krijgen omdat er veel meer te
doen is om het cultuurhistorisch waardevolle karakter van de Bildtdijken nog meer tot zijn recht te laten
komen.

Intussen zijn er ook veel eigenaren die geen hulp nodig hebben van de stichting. Hen willen we ook op weg
helpen met tips en inspiratie. Wat past wel en niet bij het karakter van de woningen aan de Bildtdijken?

Met dit inspiratieboek willen we iedereen -die wil bijdragen aan de kwaliteit van een dijkwoning- inspireren.
Inspireren om de woning op zo’n manier op te knappen dat bijvoorbeeld het nieuwe raam of de nieuwe
dakkapel past bij de woning en bij zijn geschiedenis. We geloven dat het de totale kwaliteit van de
bijzondere Bildtdijken ten goede komt.

In dit inspiratieboek geven we tips voor het historisch verantwoord verbeteren van de dijkwoningen en
handige ‘do’s en ‘don’t s’ wat detaillering en materiaalgebruik betreft.
Ook geven we aan waarom vroeger voor deze oplossingen is gekozen. Dat maakt het inspiratieboek een
informatief boek om te lezen voor iedereen die van deze prachtige dijken geniet.
Een deel van de informatie is verzameld bij de concrete aanpak van panden. De foto’s van de
opgeknapte panden laten zien wat er mogelijk is. Er is daarbij ook aandacht besteed aan een passende
inrichting van de tuin en erfafscheidingen.
Het inspiratieboek is vooral bedoeld om bouwbedrijven, eigenaren en klussers te inspireren om de woning
op een mooie manier op te knappen, zodat de dijken nog heel lang het beeldbepalend karakter
behouden en twee mooie en fijne woonstraten blijven.
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INLEIDING

De Oude- en Nieuwe Bildtdijk zijn twee bijzondere en lange 
woonstraten. Beide straten zijn samen meer dan 15 kilometer 
lang. Er staan meer dan 500 dijkwoningen op en aan de dijken, 
ze zijn divers van kwaliteit.

Voor het grootste deel gaat het om typische dijkwoningen die 
rond de eeuwwisseling van de 19e / 20e eeuw zijn gebouwd als 
sobere arbeidswoningen. De voorgevel direct op de dijk naar de 
weg gericht. De achterzijde van de arbeiderswoning bevindt 
zich op polderniveau. Gedurende verschillende perioden zijn 
woningen bijgebouwd of woningen uitgebreid met 
bijgebouwen.

De dijkhuizen zijn zeker niet gangbaar. Ze worden gekenmerkt 
door niveauverschillen en beperkte ruimtes. Er zijn vaak 
creatieve oplossingen verzonnen om het ruimtegebrek in de 
kleine dijkwoningen op te lossen, waardoor diversiteit in de 
beeldvorming van de woningen is ontstaan.

De kwaliteit van de woningen aan de dijken varieert. Er wordt 
geregeld geklust aan de dijkhuizen, wat vaak prachtige 
woningen oplevert.  Ook zijn er woningen waar al een lange tijd 
niets meer aan gedaan is en die verkrotten. Deze technisch 
slechte woningen hebben invloed op de uitstraling van de 
omliggende bebouwing en worden door omliggende bewoners 
als ‘een doorn in het oog’ beschouwd.

De dijkhuizen hebben in de loop van de jaren ook bijzondere 
bewoners aangetrokken. Zoals mensen met een kleine 
portemonnee of mensen die er bewust voor kiezen om ‘vrij’ te 
wonen in een dijkwoning.

1

stichtinghdb.nl/index/nieuws
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KENMERKEN

Kenmerkende eigenschappen van het gebied van de Bildtdijken 
worden al kernachtig vertaald in de omschrijving van het 
beschermde dorpsgezicht:

‘Het gebied van de Bildtdijken ligt in het noordwesten van Friesland, op 
de plaats van de monding van de vroegere Middelzee. De kern van het 
gebied wordt gevormd door de Oude- en de Nieuwe Bildtdijk. Langs 
deze twee dijken heeft zich vanaf de inpoldering in de 16e en 17e eeuw
bebouwing ontwikkeld. De beide dijken laten hetzelfde beeld zien: langs 
de zuidkant van de dijk staan boerderijen, die door middel van een brug 
over de vaart met de dijk verbonden zijn, en langs de noordkant van de 
dijk heeft zich een lint van arbeiderswoningen ontwikkeld. De dijken 
liggen in een verder zeer open landschap met een planmatige, rechte 
verkaveling.’

Van de woningen is de arbeiderswoning op de dijk wellicht het 
meest karakteristiek. Dit wordt fraai omschreven voor de enige 
rijksmonumentale woning aan de ‘Dyken’: Oudebildtdijk 770:

‘Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag 
hoog. Het schilddak met twee gemetselde schoorstenen wordt door 
rode, ongeglazuurde Hollandse pannen gedekt, loopt schuin door en 
loopt aan de achterzijde af, waar het een lager bouwgedeelte dekt. 
Het pand is uit gele baksteen opgetrokken. De voorgevel wordt door vier 
openingen symmetrisch verdeeld. Van rechts naar links bevinden zich 
twee zesruits-vensters met rollaag, een houten voordeur met bovenlicht 
en één zesruits-venster met rollaag. De oostelijke zijgevel, die door een 
muurtje en een schutting aan het zicht wordt onttrokken, is -voor zover 
van buitenaf zichtbaar- blind. Tegen de westelijke zijgevel is aan de 
achterzijde een aanbouw geplaatst. De achtergevel heeft één rond en 
twee rechthoekige vensters. Het INTERIEUR is naar alle waarschijnlijkheid 
qua indeling origineel. Het bevat een aantal originele onderdelen, 
onder meer: in de voorkamer de vloer van brede houten planken, het 
houten balkenplafond, de bedsteden, de houten deur met panelen en 
de houten schoorsteenmantel. De oorspronkelijke plankenvloer en het 
balkenplafond lopen op de gang door.’

2
Begrenzing 
beschermd 
dorpsgezicht

Rijksmonument nr. 
512345
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KENMERKEN - vervolg

De historische bebouwing aan de dijk is oorspronkelijk als 1-
kamer arbeiderswoning,  soms als rijtje of ‘lytsboerespultsje’ 
opgezet tegen de noordzijde van de dijk aan of aan de voet 
van de dijk (vooral aan de Nieuwe Bildtdijk). Oorspronkelijk vaak 
in eigendom bij de herenboeren en regelmatig zijn de woningen 
deels nog daterend uit de 18e eeuw. De boerderijen staan 
meestal aan de zuidzijde, een eindje van de dijk af. De 
arbeiderswoningen zijn vaak gegroepeerd en in de buurt van 
een boerderij. Bij kruisingen van dijk met landweg of vaart zijn in 
de 19e en 20e eeuw clusters ontstaan met kleine woningen van 
ambachtslieden. 

Eenvoud en materiaalgebruik

De eenvoud van de huizen uit zich ook in de detaillering en 
materiaalgebruik. De oudste pandjes zijn volledig uit gele 
baksteen (Harlingen) opgebouwd en beschikken  over een 
oppervlakte van ca. 5 bij 6 meter.  De latere beschikken over  
een oppervlakte van ca. 6 bij 6 meter en zijn vaak uit rode 
baksteen (Leeuwarden, Dokkum) opgebouwd.  Ook komen 
combinaties voor waarbij de voorgevel in een rode- en de 
zijgevels in gele baksteen is opgebouwd voor een statige 
uitstraling. De voorgevel is steens en de zijgevels zijn halfsteen 
uitgevoerd.

Een woning had vaak twee houten raamkozijnen met 
schuiframen, een houten kozijn met plankendeur en een smal, 
klein bovenlicht.

De hierboven afgebeelde karakteristiek uit een ouder 
bestemmingsplan klopt in onze ogen niet. Ook eenvoudige 
‘boerespultsjes’ met doorlopende nok kunnen karakteristiek zijn.
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KENMERKEN - vervolg

Daken zijn gedekt met  oranjerode, gesmoorde of zwart 
geglazuurde pannen (Oud Hollandse of Friese golfpan) met aan 
de voet houten bakgoten op gootklossen. Ook hier zijn 
voorbeelden waarbij de dakpannen aan de zijkant oranjerood 
zijn en aan de voorkant zwart. Een gietijzeren dakraam en soms 
een eenvoudige dakkapel en schoorstenen zonder 
schoorsteenbord sieren het dak. 

De oudere panden hadden topgevels, maar zijn vaak inmiddels 
vervangen door dakvlakken zodat het schilddak het meest 
voorkomende dak is.

Vaak is aan de lage zijde een aanbouw of ‘dèlwêge’ gebouwd, 
welke soms is uitgegroeid tot kleine boerenschuur of werkplaats 
waarbij het vloerniveau met het talud mee naar beneden 
springt.

De zonwering werd met eenvoudige buitenluiken geregeld, al 
kwamen later ook wel de rijkere persiennes voor. In de loop van 
de 19e eeuw werd steeds vaker ook aan de voet van de dijk 
gebouwd. Ook komen lei-iepen of leilindes voor welke een 
natuurlijke zonwering vormden.

Op pagina 8 een aantal foto’s van rond 1900 waarop het 
oorspronkelijke karakteristieke straatbeeld van rond 1900 
weliswaar in zwart-wit, goed af te lezen.

dèlwêge
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Uit het archief van het 
Bildts 
Dokumintasysintrum:  
op de foto’s is mooi de 
traditionele detaillering 
van de eenvoudige 
woningen te zien, maar 
ook het sobere leven 
van de bewoners.

Linksboven en 
rechtsonder 
afbeeldingen van de 
buurt Spitsroeden met 
de Rolling (schuin 
bestrate helling i.v.m. 
het verlagen van het 

straatniveau)

KENMERKEN - vervolg
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UITGANGSPUNTEN

Een voorbeeld met detaillering is de van oorsprong dubbele 
woning Oudebildtdijk nr. 2. Het gele metselwerk met platvolle 
kalkvoeg en dagstreep is fraai. De stevige geprofileerde 
kozijnen met 6-ruits schuiframen zijn gebiljoend met een 
zogenaamd ‘duivenjager-profiel’. 

Later is er dubbel glas met glaslatten ingezet en is één van 
de toegangsdeuren vervangen door een raamkozijn. De 
goten zijn ook wat luxer uitgevoerd met een achterplank, 
geprofileerde klossen en een geprofileerde goot. Een flinke 
schildkap met oranjerode Oud Hollandse pannen en vorsten 
heeft op de hoek nog een eenvoudige gemetselde 
schoorsteen met pijpje.

Bij herstel en verbouw

Het is van belang om zorgvuldig om te gaan met de 
oorspronkelijke onderdelen. Als het mogelijk is, kunnen 
storende delen worden vervangen. 
Aanbouwen/uitbreidingen kunnen zo in verhouding worden 
aangebracht zodat ze terughoudend en eenvoudig worden. 
Zie voor richtlijnen op https://www.stichtingerm.nl/

Bij (gedeeltelijke) vervangende nieuwbouw

Het is belangrijk dat nieuwbouw zo wordt uitgevoerd dat het 
past bij de schaal en materialisering van de omgeving. Dus 
woongedeeltes met:

• eenvoudige details;
• metselwerk;
• houten kozijnen;
• keramische pannen;
• aanbouwen bij voorkeur in hout.

3

https://www.stichtingerm.nl/
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UITGANGSPUNTEN - vervolg

In de welstandsnota worden deze uitgangspunten ook 
globaal aangegeven. Om het iets concreter te maken 
volgen per onderdeel goede voorbeelden, details en 
omschrijvingen.

Het erf en de tuin

Niet alleen de woning is belangrijk voor het beeld, ook het 
bijbehorende erf of tuin dragen bij een de kwaliteit van de 
omgeving. Zo zijn bijvoorbeeld ligusterhagen, leilindes of lei-
iepen kenmerken voor de Bildtdijken. De bomen geven niet 
alleen een mooi beeld, ze dienen in de zomer ook als 
zonwering. Als hekken zijn kenmerkend betonpalen met 
ijzeren staven en houten spijlen hekwerken (geen Belgische 
sierhekken).  
Schuurtjes passen bij het amorfe ruimtelijke beeld, maar 
dienen qua materialisering en kleurstelling bij de betreffende 
woning te passen. Ze moeten vooral ondergeschikt en 
eenvoudig gedetailleerd zijn (zie voorbeeld hieronder).
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VOORBEELDEN

Metselwerk

Zoveel mogelijk oud metselwerk handhaven en herstellen. Door
moderne mortels zijn, met name, de dunne voegen tegenwoordig
vrijwel niet meer te maken. Voor het traditionele karakter van de
Bildtdijken is dit belangrijk. Let op bij voegwerk herstel dat de
baksteen niet wordt weggehakt. De platvolle voeg met dagstreep is
het meest voorkomend, en alleen bij rijkere voorgevels komt de
gesneden voeg af en toe voor.

4

Nieuw metselwerk van oude 
steen met grove voeg van 
cementspecie

Vroeg 20e eeuws metselwerk 
met eenvoudige snijvoeg 
(geen knipvoegen 
toepassen)

19e eeuws metselwerk met 
dunne platvolle voeg en 
dagstreep
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VOORBEELDEN - vervolg

Kozijnen en ramen

Deze zijn traditioneel vrij fors gedimensioneerd, omdat de kozijnen vaak
een dragende functie hebben. Te dunne- of kunststof kozijnen kunnen die
functie niet overnemen. Vaak is een onder- en een bovenraam
toegepast, waarbij de onderste achter de bovenste kan schuiven. Veel
kozijnen hebben nog luiksponningen aan de buitenzijde.

Herstel van oude kozijnen en ramen heeft de voorkeur, maar bij
vervanging dienen de afmetingen en de dieptewerking zoveel mogelijk
overeen te komen met de oude situatie. Traditioneel kan voor het
aanzicht van een kozijn een breedte van 90mm, een raam 70mm en een
roede 35mm worden aangehouden. Bij toepassing van dubbel glas kan
deze aan de buitenzijde worden voorzien van glaskit (stopverfkit) als
vervanger van stopverf.

voorbeeld kozijndetails:

Kozijn met traditionele maatvoering, 
onderraam wat achter het bovenraam 
schuift, luiksponningen en onder en boven 
een eenvoudige rollaag in het metselwerk. 
Let op de ankers die aangeven dat twee 
balken op het kozijn dragen.

nieuwnieuw

Houten kozijn met 
te smalle 
profielen, grove 
glaslatten en kalf 
i.p.v. bovenraam.

Kunststof kozijnen 
met terugliggend
bovenraam, schuine 
dagkanten en kalf.

Kozijnen met 
oorspronkelijke maat, 
onderraam met naar voren 
liggend bovenraam, 
smalle roedes en forse 
houten onderdorpel.

• Buiten

• Kozijn met luiksponning
(Onder)raam met enkel glas
Belegstuk aan binnenzijde

• Vensterbank

• Buiten

• Bestaand raam met 10mm 
dubbel glas en glas-kit

• Geïsoleerde voorzetwand 
en vensterbank

• Buiten

• Nieuw raam met HR++ glas 
en glaskit

• Geïsoleerde voorzetwand en 
vensterbank
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Daken en goten

Bij oudere panden zijn soms nog de topgevels bewaard gebleven, en daar
licht het dakvlak tussen de gevels met schoorstenen op de top. Meest
voorkomend is het schilddak met rondgaand pannenvlak en hoekkepers
met vorsten. Hier zit de schoorsteen vak op de eindpunten van de nok. De
oudst voorkomende pan is de Oude Hollandse pan (oranje-rood en soms
geglazuurd), gecombineerd met de halfronde vorst. Vanaf het eind van de
19e eeuw wordt de gegolfde friese pan steeds meer toegepast vanwege
zijn windvastheid en waterdichting (oranje-rood, gesmoord grijs of soms
geglazuurd), vaak gecombineerd met zadelvorst of halfronde vorst.

De houten blok- en bakgoten worden ondersteund door houten klossen op
relatief grote afstand (de houten blokgoten, in feite uitgeholde balken,
overspanden een flinke afstand). Heel soms komen gesmede
ondersteuningen voor bij de oudere panden. Omdat het drinkwater via de
goten werd verzameld, liepen ze vaak rond het pand en eindigden ze bij
een waterput.

Bouwfysisch hebben we voorkeur voor isolatie van een kap aan de
buitenzijde, de dikte moet dan echter beperkt blijven zodat pannen niet te
ver naar buiten komen en de aansluiting op de schoorsteen en de goot
acceptabel blijft.

Voorbeeld principedetails:

VOORBEELDEN - vervolg

Gesmoorde gegolfde 
(verbeterde) friese
pan met gesmoorde 
zadelvorsten 

bestaand nieuw

Oranje-rode OH 
pan en halfronde 
vorst

Houten bakgoot met 
zinken kraal en lichte 
profilering aan de 
onderzijde. De klossen 
hebben ook een 
eenvoudige versiering

Strakke houten 
bakgoot met een 
getrapte gootklos en 
zwart geglazuurde 
Oude Holle pan.

Kunststof goot met 
plastic afvoeren

Nieuwe geglazuurde OVH en VH of andere 
moderne pannen of betonpannen passen niet 
in het historische beeld.
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Schoorstenen, pinakels en dakopeningen

De daken zijn traditioneel gesloten met enkel een klein gietijzeren
dakraampje en één of twee schoorstenen met eenvoudig pijpje. Doordat
ook de zolders meer onderdeel zijn geworden van het woonoppervlak, is
daar behoefte aan meer ruimte en/of meer daglicht.

Het streven is gesloten dakvlakken aan de voorzijde met één klein dakraam
of een kleine eenvoudige dakkapel. Aan de achterzijde is wat meer vrijheid
mogelijk zonder het beeld te verstoren.

VOORBEELDEN - vervolg

Gesloten dakvlak met twee schoorstenen. De linker
is functioneel boven de schouw in de kamer, de
rechter is voor de sier aangebracht boven de
gang. De schoorstenen hebben vaak een
eenvoudige uitgemetselde rollaag als bekroning.

Gesloten dakvlakken met schoorstenen als accent.
Soms een dakraampje en slechts één dakkapel.

Tegenwoordig zijn 
er ook geïsoleerde 
ijzeren dakramen 
verkrijgbaar

Modern dakraam 
met middenstijl 
zodat deze wat 
meer wegvalt in 
het dakvlak

Detail dakkapel 
met vlakke 
afdekking

Eenvoudige zinken of 
loden pinakel op de hoek 
van daken in plaats van 
een schoorsteen.

Bijvoorbeeld 2 CLS-en van 
89*38 tegen elkaar, 
bekleed met zink
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Luiken & zonwering

De voorgevels van de meeste dijkwoningen liggen op het zuiden. Op
oude foto’s is te zien dat luiken en ook persiennes veel voorkwamen.
Ze hielden zomers de warmte buiten en ‘s winters de warmte binnen,
wat uiterst duurzaam is. In veel oudere kozijnen komen de
luiksponningen voor zodat dit principe weer toegepast kan worden.
Markiezen, uitzetschermen of andere zonneschermen hebben niet de
voorkeur. Een ander oplossing is het plaatsen van lei-iepen of leilindes
als natuurlijke zonwering. In zomers wordt de zon geweerd en in de ‘s
winters kan de zon wel binnenkomen.

Kleur

De oude foto’s geven een eenduidig kleurbeeld. Alleen
kleuronderzoek zou de bijbehorende kleurnummers kunnen aantonen.

Zeer waarschijnlijk werden vooral de volgende kleuren toegepast;

• Bentheimer zandsteentinten (créme-wit Boonstoppel 4040 of 4035)
• Standgroenen (Boonstoppel HG donker groen of 4020)

• Voor kozijnen Boonstoppel bentheimer 4035
• Voor ramen en deuren Boonstoppel (donkergroen 4020)
• Stucwerk voor plint KEIM (hardsteengrijs 9541)
• Stucwerk voor gevel KEIM (kalkwit 9298).

Dit kleurenpallet zal, vooral in het gevelbeeld, leiden tot een meer
eenduidige uitstraling en een sterkere samenhang.

VOORBEELDEN - vervolg

Voorbeelden van zonwering
bij nr. 778 (persiennes en pas
aangeplante lei-iepen), en nr
798 en buurpanden met een
grote lei-iep voor de gevel.

Zonnepanelen op het
voordakvlak moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen.
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VOORBEELDEN - vervolg

Voortuintjes

Hieronder een aantal varianten van invullingen van voortuintjes, passend
bij het cultuurhistorisch beeld van de Oude- en Nieuwebildtdijken.

Voorbeeld C

- Betonpalen met ijzeren staven
- Lei-lindes of Lei-iepen (zonwering)
- Bestrating met Geeltjes.

Voorbeeld A

- Simpel houten hekwerk met spijlen (geen Belgische sierhekken)
- Lei-lindes of Lei-iepen (zonwering)
- Houten hekje (simpel)
- Grindkoffer met drainage langs de gevel, wanneer het

maaiveld hoger is dan het vloerpeil binnen, t.b.v. afvoer vocht.

Voorbeeld B

- Ligusterhaag (e.v.t. verhogen t.p.v. Kliko’s)
- Bestrating met Geeltjes en grind.
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VOORBEELDEN - vervolg
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VOORBEELDEN - vervolg



19
ADEMA   ARCHITECTEN 



20
ADEMA   ARCHITECTEN 

VOORBEELDEN - vervolg

Uitbouwen

De dijkhuisjes zijn van origine erg klein en om toch aan de hedendaagse woonbehoefte te voldoen, is een uitbouw vaak
noodzakelijk. Hier een voorbeeld van een uitbouw in ruw, zwart hout in een simpele terughoudende vorm en weinig
details. Door het sterke contrast tussen het originele huisje en de uitbouw is het verschil duidelijk te herkennen. Doordat de
uitbouw een ondergeschikte rol krijgt, in vorm, kleur en materiaal, trekt de aandacht naar de historische bebouwing.
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VOORBEELDEN - vervolg
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COMFORTVERBETERING EN DUURZAAMHEID5
Duurzaamheid

Modern gebruik van de panden vraagt om comfort en
duurzaamheid. De isolatiebehoefte, maar ook de
beschikbaarheid van moderne materialen geeft veel
mogelijkheden, maar ook bedreigingen.

Hergebruik/handhaving van de oude materialen heeft de
voorkeur. Door isolatie van een kap is het bijvoorbeeld minder
storend dat de oude pannen af en toe wat regenwater
doorlaten. Voor het beeld is dit echter wel van belang.

Over isoleren van de verschillende onderdelen is hierboven al
e.e.a. aangegeven.

Vaak is ook comfortverbetering of duurzaamheid een wens bij 
verbouwen. In de bijgaande richtlijnen staan hiervoor goede 
voorbeelden en handleidingen.

Richtlijnen t.b.v. energiezuinigheid en duurzaamheid: Toolkit 
Energieduurzaamheid of
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/

Het is belangrijk voor bewoning om onveilige elementen, als 
asbest en wankele bouwdelen, aan te pakken of op 
verantwoorde wijze te verwijderen.

http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
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PRINCIPEDETAILLERING6

DETAILS BESTAAND KOZIJN DETAILS NIEUW KOZIJN

DETAILS FUNDERING

D1A

D1B

D2A

D2B

D3

D4

pag. 18 pag. 18

pag. 18

Dakconstructie:
- gebakken pan 

(aanvullend als 
bestaand)

- panlatten, tengels
- Na-isolatie PIR 60 mm
- 19 mm OSB-3
- spoorconstructie

Vloerconstructie verdieping:
- vloerhout herstellen
- bestaande balklaag herstellen
- nieuw gipsplafond tussen 

balken

Vloerconstructie begane grond:
- planken
- gewapende betonvloer 150 mm
- isolatie PIR 80 mm Rc = 3,5 m² K/W
- folie, verdicht zandbed

Vloerconstructie 
bijgebouw:

- gewapende 
betonvloer 80 mm

- isolatie PIR 80 mm 
Rc = 3,5 m² K/W

- bestaande 
betonvloer
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PRINCIPEDETAILLERING- vervolg

D1A

D1B

D2A

D2B

D3

D4

Gootconstructie:
- bakgoot (op 

klossen)
- zinkbekleding.

Kozijn:
- bestaand kozijn    

monumentengl
as in stopverf

Onderdorpel:
- detail 

onderdorpel 
als bestaand

Wandconstructie:
- lambrisering

Wandconstructie:
- lambrisering

Gootconstructie:
- bakgoot (op 

klossen)
- zinkbekleding.

Houten 
vensterbank:
- profilering als 

bestaand

Kozijn:
- nieuw kozijn    

dubbel glas

DETAILS BESTAAND KOZIJN DETAILS NIEUW KOZIJN

DETAILS FUNDERING
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PRINCIPEDETAILLERING- vervolg

Grindkoffer met drainage t.b.v. afvoeren van vocht. 
Doordat de grond tegen de voorgevel vaak hoger ligt dan het vloerniveau in de woning, slaat vocht regelmatig door naar binnen. 
Door een grindkoffer met drainage toe te passen, wordt vocht afgevoerd en het doorslaan van vocht in de woning voorkomen.
(Voorkom dat de drainage lager dan de bovenkant van de fundering komt. Dit kan instabiliteit van de fundering veroorzaken.)

Grindkoffer 
met drainage
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CASE A
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- constructieve verbetering van het; voorhuisje aan de binnenzijde d.m.v. een nieuwe betonvloer;
- verwijderen van schilderwerk op metselwerk;
- rood metselwerk, donkere pannen vooraanzicht voor luxe uitstraling;
- geel metselwerk, oranje pannen op zij- en achtergevels;
- herstellen en opnieuw voegen van het metselwerk; 
- nieuwe ramen met isolatieglas;
- kap isoleren;
- twee nieuwe gemetselde schoorstenen;
- twee nieuwe dakramen;
- asbestsanering.
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CASE B

Westgevel:

Achteraanbouw is mooi.

Tussenbouw bij voorkeur zonder dakoverstek t.b.v. 

goede aansluiting op voorhuis.

Metselwerk is in principe herstelbaar tot aan 

verdiepingsvloer (voegwerk vervangen), vanwege het 

totaalbeeld is een gemetselde topgevel wenselijk. maar 

een vernieuwing inclusief topgevel is ook denkbaar.

Zuidgevel:

Rond de deur is het metselwerk slordig hersteld: 

hier kan een nieuw deurkozijn op de oude plek 

een fraaier beeld geven, en dit geeft ook de 

mogelijkheid het metselwerk goed aan te helen. 

De pan is door zijn ouderdom zeer karakteristiek & 

waardevol.

Oostgevel:

Onderzijde voorhuis is fraai halfsteens metselwerk 

met ankers en deels verdwenen voegen. Achterste 

deel / tussenbouw bij voorkeur als bij de westgevel.

Zorgvuldig opmetselen van de topgevel kan een 

prima beeld opleveren, maar wordt niet een 

naadloos geheel door de roetvlek. Eventueel een 

topgevel in hout is ook een optie, maar dan is 

verschil tussen tussenbouw (vlakke afdekking) en 

voorhuis (overstek) wel van belang.
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CASE C  (2 woningen) 

Ontwerpconcept:

Door beide panden weer van elkaar te scheiden en de aan- en uitbouwen te 

verwijderen wordt de essentie van beide panden weer zichtbaar en helder. Om de 

woningen van voldoende hedendaags wooncomfort te voorzien zijn nieuwe 

uitbouwen nodig. Deze uitbouwen worden ontworpen waarbij de plaatsing, locatie, 

materialisatie, ondergeschikt zijn aan de originele woningen. Hiermee zijn de nieuwe 

toevoegingen duidelijk herkenbaar als eigentijds en passen ze bij het geheel. 

Daarnaast wordt er aan de bestaande bouw zoveel mogelijk als origineel hersteld.
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Beginsituatie:

Beide woningen zijn in het verleden samengevoegd tot één woning, 

verbonden door een tussenbouw. De buitenschillen van beide hoofdvolumes 

waren qua constructie grotendeels nog intact maar esthetisch verminkt door 

verwijderde schoorstenen, te grote dakkapellen, nieuwe glanzende pannen, 

missende goten, slechte detaillering etc. De overige aan- en uitbouwen 

waren het best te omschrijven als bouwval. Zowel de woningen als het terrein 

hadden een sterk verwaarloosde uitstraling.
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CASE D
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Deze woning heeft door de jaren heen een aanbouw aan de zijkant en een aantal uitbouwen aan de achterkant gekregen. Verder verkeerde het originele huisjes zelf in 

redelijk originele, maar slechte staat. Door de bouwkundig slechte aanbouwen te verwijderen, het huisje zelf op te knappen, deze goed te isoleren en  een nieuwe 

uitbouw aan de achterkant te plaatsen, ontstaat er een leuke woning die voldoet aan de hedendaagse woonwensen. Belangrijk zijn de kozijnen in de voorgevel, die 

vervangen worden en het terugplaatsen van de 2e schoorsteen. Opvallend zijn hier de raamluiken die toegepast worden. Deze zijn in de stijl van de Bildtdijken; sober, 

simpel en functioneel; het zijn simpelweg 2 planken naast elkaar, met horizontale plankjes verbonden.
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