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ONDERHOUDSARME ALUMINIUM KOZIJNEN

De nieuwe aluminium kozijnen van de woningen aan de Boerhaavelaan in Utrecht zijn 
gemonteerd door Dekker Kozijnprojecten. 

“Wij hebben deze opdracht gekregen via onze vaste partner Vios Bouwgroep, waar 
wij al jaren montagewerkzaamheden voor verrichten”, aldus Barry Dekker, technisch 
directeur bij Dekker Kozijnprojecten. “In een tijdsbestek van bijna drie jaar zijn alle 350 
woningen voorzien van nieuwe aluminium kozijnen die niet alleen jarenlang mee gaan, 
maar ook onderhoudsarm zijn.” 

Dekker Kozijnprojecten voorziet ook in totaalprojecten, inclusief de levering van 
houten, kunststof of aluminium kozijnen, vertelt hij. “Dat wij niet gebonden zijn aan 
één kozijnfabrikant of een specifieke materiaalsoort maakt dat wij onze klanten een 
grote keuzevrijheid kunnen bieden.”

Omdat de renovatie plaatsvond in bewoonde staat, was een goede communicatie met 
bewoners een belangrijk vereiste vanuit de opdrachtgever. “Gelukkig sluit dit goed aan 
bij de visie van ons bedrijf. Wij vinden de omgang met bewoners namelijk minstens zo 
belangrijk als de kwaliteit van onze montagewerkzaamheden.”

GEVARIEERD TEGELWERK
Voor de renovatie van de keukens, badkamers en toiletten van de woningen aan de 
Boerhaavelaan in Utrecht konden de bewoners kiezen uit diverse varianten tegels. 

“Ze hadden nogal wat keuze”, vertelt directeur Ben van der Rijst van Van der Rijst 
Tegels, dat het tegelwerk verving. “Het waren tegels uit het standaard assortiment, 
met voor de wandtegels keuze uit tien verschillende kleuren en voor de vloertegels 
zeven of acht verschillende kleuren.”

De werkzaamheden zelf waren niet lastig, geeft hij aan. Wel was er sprake van een 
strakke planning. “We werkten aan de hand van een schema. Het tegelwerk komt 
echter vrij achteraan in het traject en dan kan de tijdsdruk wel eens wat groter zijn. 
Dan is het een kwestie van veel overleggen en zaken weer op elkaar afstemmen. 
Maar we zijn nergens in de problemen gekomen. Ook niet wat de logistiek betreft. 
De ruimte was weliswaar beperkt, mede vanwege de containers die er voor de spul-
len van de bewoners stonden, maar dat hebben we opgelost door de spullen per 
week aan te leveren.”
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‘Grootschalige renovatie leidt
 tot verbeterd energielabel’

Het merendeel van de 350 woningen bestond uit woningtype 1 en 2, wat 
betekent dat de badkamer aan de voor- of achterzijde van het pand gesitu-
eerd is. Om onvoorziene knelpunten tijdig op te sporen, is gestart met een 
tweetal proefwoningen. Na goedkeuring van deze proefwoningen kon het 
project in maart 2012 definitief van start.

ASBESTINVENTARISATIE 
Alvorens de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden konden beginnen, 
vond een uitgebreid asbestonderzoek plaats. “In samenwerking met de 
asbestinventariseerder zijn alle woningen stuk voor stuk opgenomen. Waar 
nodig hebben we direct luiken in de vloer gezaagd om de kruipruimtes te 

Aan de Boerhaavelaan in Utrecht vond sinds maart 2012 een grootschalige renovatie plaats van 350 woningen. Het project, dat door 
opdrachtgever Mitros was uitbesteed aan Vios Bouwgroep, werd opgedeeld in drie fasen. “De werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd 
waren voornamelijk gericht op het energiezuiniger maken van de woonhuizen”, aldus Len Ringenaldus, bedrijfsleider bij Vios Bouwgroep. 

kunnen inspecteren. Omdat we wisten dat er op diverse plaatsen in de wonin-
gen asbest zat, hadden we, voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden, 
met de gemeente en de arbeidsinspectie een zogenaamd asbestconvenant 
gesloten. Hierin is afgesproken dat twee tot drie weken voor aanvang van de 
werkzaamheden aan de desbetreffende woningen een grondige asbestinven-
tarisatie zou plaatsvinden.”

WERKZAAMHEDEN
Nadat de onderzoeksfase en de warme opnames waren afgerond kon gestart 
worden met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Waar 
nodig kregen de woningen een nieuwe douche, toilet en keuken. “Aangezien 
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diverse woningen te maken hadden met vloerverzakkingen, hebben wij een 
deel van het plafond moeten openbreken om de balkverzwaringen aan te 
kunnen brengen. Ook hebben wij de scheefstand van vloeren vereffend.” 
Bij alle woningen is tevens het dak eraf gehaald tot op het dakbeschot, 
waarbij aansluitend geïsoleerde dakplaten zijn geplaatst met nieuwe dakpan-
nen. “In de voor- en achtergevel hebben wij de kozijnen verwijderd, waarvoor 
nieuwe aluminium kozijnen met glas in de plaats zijn gekomen. In het gevel-
vlak van de woningen is bovendien het voegwerk hersteld. Ook hebben wij 
in de kruipruimten isolatie aangebracht.” Al deze werkzaamheden hebben 
ertoe geleid dat het energielabel van de woningen van F/G naar B is gegaan.

BEWONERSBEGELEIDER
Hoewel de renovatiewerkzaamheden in principe werden uitgevoerd in 
bewoonde staat, hadden bewoners de mogelijkheid gekregen om gebruik te 
maken van een logeerwoning. Er waren twintig logeerwoningen beschikbaar 
die werden ingezet als tijdelijke huisvesting. “Om dit logistiek goed te rege-
len, hebben wij een bewonersbegeleider ingehuurd. Deze regelde niet alleen 
de planning van de logeerwoningen, maar fungeerde ook als aanspreekpunt 
voor de bewoners. Daarnaast speelde de bewonersbegeleider een rol bij 
het opleveren van de woningen, zowel naar de opdrachtgever als naar de 
huurder.”

BOUWOVERLAST VERMINDEREN
Naast het aanbieden van logeerwoningen heeft Vios Bouwgroep nog meer 
maatregelen genomen om de bouwoverlast voor bewoners en omwonenden 
te verminderen. De aanlevering van bouwmaterialen is bijvoorbeeld zo veel 
mogelijk gefaseerd verlopen. En om ongelukken te voorkomen mocht er 
alleen gebruikgemaakt worden van kleine vrachtwagens. “Wij hebben altijd 
onze eigen gedragscodes die wij vertalen naar het project waarmee we bezig 
zijn. Op deze manier creëer je een werkgebied met zo min mogelijk overlast 
voor de omgeving.”    ❚
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WERKVOLGORDE AANGEPAST

Onderdeel van de renovatie van de woningen aan de Boerhaavelaan in Utrecht was 
het vernieuwen van de voorzetgevels tegen de buitengevels. Dat werk werd in fase 2 
en 3 uitgevoerd door ACN Totale Afbouw. Het vernieuwen van gipsplaten plafonds en 
het aftimmeren van de kozijnen behoorde eveneens tot hun werkzaamheden. 

“Alles bij één partij – voor ons een omvangrijk maar verder regulier project”, maakt 
projectleider Thomas Jacobsen duidelijk. “Er zaten geen lastige aspecten aan.”

De te gebruiken materialen werden 
twee keer per week aangeleverd en 
opgeslagen in containers, vertelt 
hij. Een voordeel daarbij was dat de 
meeste woningen onbewoond waren, 
doordat de bewoners tijdelijk in wissel-
woningen werden ondergebracht. 
“Daardoor konden we een bepaalde 
werkvolgorde aanhouden. Die hebben 
we alleen zo nu en dan, bij bepaalde 
woningen aangepast omdat die huizen 
wél bewoond bleven. Daar hebben 
we eerst de gevel aan de voorzijde 
en vervolgens die aan de achterzijde 
gedaan, waar we dat daarvoor tegelijk 
deden. Met die aanpak konden we 
de overlast voor de bewoners beperkt 
houden.”
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‘WE DOEN GRAAG OMVANGRIJKE PROJECTEN’

Geen lastig project, maar wel omvangrijk. Zo’n drieënhalf jaar was Veltman Totaalge-
velreiniging actief bij het project Boerhaavelaan in Utrecht. “Dat doen we graag, zulke 
omvangrijke projecten”, geeft directeur Bob Veltman aan.

Het bedrijf was actief op diverse vlakken, maakt hij duidelijk. Zo werden de gevels 
uitgehakt en het voeg- en metselwerk hersteld en werden de schoorstenen geheel 
gerenoveerd. Daarnaast waren er de sloopwerkzaamheden in de keukens, toiletten en 
badkamers, waar het bestaande wand- en voegtegelwerk is verwijderd. “Ten behoeve 
van de loodgieter en elektriciën werden leidingen gevreesd. Bovendien hebben we de 
kruipruimtes opgeschoond.”

Het waren reguliere werkzaamheden volgens Veltman, zonder al te lastige aspecten. 
“De meeste woningen waren leeg. Maar soms moesten we aan de slag in een woning 
die bewoond was. Daar moest het sloopwerk dan geheel stofvrij worden uitgevoerd.” 
Hij geeft aan dat er sprake was van een algemene planning waar alle betrokken 
partijen zich aan moesten houden. Die is niet in het geding gekomen. “We kwamen 
wel eens verdacht materiaal in een kruipruimte tegen; moesten soms ook aanvullend 
plafonds uit een woning slopen. Dan loop je wat vertraging op. Maar dat konden we 
goedmaken door extra mankracht in te zetten.” 

Het schoonmaken van de bouwketen en logeerwoningen en het opleverklaar maken 
van de gerenoveerde woningen was eveneens onderdeel van de opdracht, besluit 
Veltman. “Daarvoor is een nieuwe afdeling opgezet waar inmiddels twintig mensen 
werken.”


