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De gevels zijn opgebouwd met rood metselwerk voorzien van een knipvoeg, er zijn 
enkele Keramieken ornamenten opgenomen, het trasraam is voorzien van zwart 
metselwerk. De kozijnen zijn van geschilderd hout. 

Metselwerk voorgevels, voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden: 

Het metselwerk van de voorgevels is in het verleden gestraald, hierdoor is het oppervlak 
poreus en vochtgevoelig geworden. Er is vocht en vorstschade waargenomen. Vooral aan 
de bovenzijden (bovenste verdieping tot aan de dakrand) zijn voegwerkschades 
aanwezig door vochtintreding en alg en mos aangroei. Dit is ook het geval aan het 
trasraam. Er zijn enkele sierelementen van Keramiek in de gevels aanwezig. 
Hier en daar ontbreken losse stukjes voegwerk. 
Aan bovenste verdieping van de entreegevel is reeds eerder voegwerkherstel uitgevoerd 
in de vorm van knipwerk. 
Er zijn veel ijzerresten (of pluggen) van schroeven en bouten in de gevel waargenomen, 
alsmede enkele gescheurde stenen. Metselwerk op de hoeken van het entreeportiek is 
mechanisch beschadigd. 
De vensterbanken zijn veelvuldig gerepareerd met een zand cement mortel, vooral aan 
de begane grond zijn deze beschadigd en gescheurd. Bij veel (niet bij alle) 
vensterbanken is aan de begane grond een gegalvaniseerde voorzet beugel gemonteerd 
ter bescherming tegen mechanische invloeden van geparkeerde fietsen. 

Uitgevoerde behandeling van de metselwerk voorgevels: 

Technisch reinigen van het metselwerk, de vensterbanken en de keramiek sierelementen 
zodat zwak voegwerk verder wordt bloot gelegd en er een zuivere ondergrond ontstaat 
die vocht beschermende maatregelen mogelijk maken (hydrofoberen). Plaatselijk herstel 
van het knipvoegwerk, zoveel als mogelijk (binnen beschikbaar budget) herstellen van 
hier en daar ontbrekende voegen, zoveel als mogelijk (binnen beschikbaar budget) 
verwijderen ijzeren bouten en schroeven en inboeten van nieuw metselwerk daar waar 
dit is gescheurd, tot slot het metselwerk ter bescherming tegen vochtinvloeden 
hydrofoberen.  

Herstellen van de vensterbanken van de begane grond en verwijderen van de 
gegalvaniseerde beugels die alleen maar geparkeerde fietsen aantrekken. 
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Metselwerk achtergevels, voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden: 

Het metselwerk van de achtergevels is in tegenstelling tot de voorgevels niet in het 
verleden gestraald, daardoor zijn deze minder vochtgevoelig, deze gevels liggen ook wat 
beschut. Het is vervuild, maar dat stoort niemand. In het metselwerk zijn ijzeren bouten 
en schroeven aanwezig die geen enkel nut hebben. Voorts was in het verleden 
waarschijnlijk een stalen trap tegen de gevel gemonteerd, deze is verwijderd maar de 
stalen verankering is in het metselwerk achtergebleven en deze roest.  

Uitgevoerde behandeling metselwerk achtergevels: 

Verwijderen ijzeren bouten en schroeven, eventueel verwijderen in het metselwerk 
achtergebleven stalen trapankers en inboeten nieuw metselwerk.  

Schilderwerk voor- en achtergevels: 

Het dekkende schilderwerk aan de buitenzijde aan de voor- en achtergevels vertoont vele 
gebreken, onthechting, openstaande verbindingen, gebreken aan stopverf, plaatselijk 
houtrot en windscheuren. 
Het schilderwerk van het binnen – buitenwerk vertoont ook vele gebreken, enkele 
kozijnen sluiten niet goed waardoor wind en vocht ruim spel hebben, het schilderwerk is 
gescheurd (vooral bij verbindingen) en er is sprake van enkel glas waardoor vocht ook op 
het binnenwerk van invloed is, wat ook weer zijn uitwerking heeft op het buitenwerk.  
Over het algemeen kan gesteld worden hoe hoger gelegen in de gevels, hoe groter de 
gebreken zijn (zowel binnen als buiten). 

Uitgevoerde behandeling schilderwerk aan voor- en achtergevels: 

Slechte verflagen verwijderd en opnieuw opgebouwd, openstaande verbindingen 
dichtgezet en houtrot hersteld. Vanwege de aanwezigheid van enkel glas en de slechte 
kwaliteit van het binnen- buitenwerk zijn garanties op het uit te voeren 
buitenschilderwerk ingewikkeld. De gepoedercoate balkonhekken en balken zijn niet voor 
schilderwerk in aanmerking genomen. 
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Voorafgaand aan het werk, vele fietsen worden aan de buizen voor de vensterbanken 
vastgemaakt: 
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Tijdens het werk en na oplevering: 
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Tijdens het werk en na oplevering: 
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Tijdens het werk en na oplevering: 
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Tijdens het werk en na oplevering: 
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Na oplevering, voorgevel is waterafstotend: (kopje water tegen aan gegooid) 
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Na oplevering: 
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Na oplevering: 
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Na oplevering: 




