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Geachte led en van de raad, 

Bijgaand bieden wij u ter kennisname het bouwkundig rapport van 
Alphaplan aan getiteld "Bouwkundig onderzoek 65 woningen Dr. Schaep 
manstraat e.o. te Delft". Hiermee voldoen wij aan het verzoek van de SP 
fractie om dit rapport te ontvangen. Het maakt onderdeel uit van een breder 
kader, daarom willen we dit rapport met context aanbieden aan de gehele 
raad. 

Woonbron Delft heeft Alphaplan opdracht verleend tot het uitvoeren van een 
bouwkundig onderzoek. De resultaten van dit recent uitgevoerde onderzoek 
zijn omschreven in dit rapport. 

Context 
Het voorliggend bouwkundig onderzoek vormt één onderdeel van het 
afwegingskader van Woonbron voor de transformatieopgave in de buurt 
'Heilige land'. Woonbron heeft dit onderzoek in een eerder stadium gedeeld 
met de belanghebbenden (waaronder onder meer de klankbordgroep ). De 
gemeente heeft geen directe rol bij dit onderzoek. Het is aan Woonbron als 
vastgoedeigenaar om tot besluitvorming te komen met betrekking tot de 
invulling van deze transformatieopgave. De rol van de gemeente beperkt 
zieh tot de toets óf er een recent bouwkundig rapport is uitgevoerd door een 
gerenommeerd bureau. Deze procedure staat beschreven in het stappen 
plan "Door corporaties en gemeente te nemen stappen bij sloop of grote 
renovaties waarvoor moet worden verhuisd" aangeboden aan de raad 22 
maart 2018 met registratienummer 3652981. Aan deze voorwaarde is met 
dit onderzoek voldaan. 

Met de herstructureringsplannen komt Woonbron tegemoet aan de opgave 
uit de Woonvisie 2016 - 2023 om bij te dragen aan duurzame en toekomst 
bestendige woningen. Specifiek dragen de nieuwbouwplannen bij aan het 
tekort aan ruime eengezinswoningen in de sociale sector. Gemeente en 
Woonbron hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te 
onderzoeken of de plannen voor nieuwbouw ook zouden kunnen worden 
uitgebreid naar een locatie elders in de wijk (Bieslandse Kade) waarmee 
ingespeeld kan worden op de woonbehoefte in de wijk. 



Datum 
15-06-2018 
Ons kenmerk 
3715558 

Een ingrijpende renovatie of sloop-nieuwbouwtraject is een langdurig traject 
waarin woningeigenaren samen met de bewoners en de bewonersorgani 
satie(s) optrekken. Het college maakt zieh sterk dat de planvorming en 
besluitvorming transparant, rolvast en zorgvuldig verloopt. Op ans initiatief 
is daarom gezamenlijk met de vier Delftse corporaties een stappenplan 
opgesteld. We staan immers aan de vooravond vaneen grotere transfor 
matieopgave, zodat in de diverse projecten vergelijkbare stappen zullen 
doorlopen worden. 

ln dit stappenplan zijn de rollen en bevoegdheden aangegeven. Het college 
treedt niet in investeringsbeslissingen van vastgoedeigenaren. ln de 
Woonvisie hebben we de kaders en beleidsuitgangspunten benoemd voor 
een duurzame, toegankelijke en betaalbare woningvoorraad voor iedereen. 
ln de jaarlijkse woningbouwmonitor toetsen we de voortgang daarop. 
Met de matie 'socíaal naar renovatíe of sloop-lníeuwbouw huurwoníngen' 
voegde u op 8 maart 2018 nag enkele punten aan het stappenplan toe 
waardoor het overleg tussen verhuurder en huurders ( en daarmee de 
positie van huurders) sterker is geworden. 

Vervolg 
Zoals in dezelfde raadsvergadering is aangegeven door wethouder De 
Prez, vinden we het essentieel dat het gesprek goed gevoerd wordt in de 
overleggen tussen verhuurder en huurders. ln dit licht moet u oak onze 
toezeggingen zien dat we professionele mediation aanbieden als partijen in 
een impasse raken en dat de 'Delfts doen-aanpak' kan worden toegepast bij 
toekomstige projecten. Wei maken we een heldere knip tussen een besluit 
over sloop met vervangende nieuwbouw én daarna een besluit over het 
sociaal plan. 

De belangrijkste voorwaarde om verdere stappen te kunnen zetten in het 
proces is overeenstemming tussen Woonbron en de bewoners over het 
sociaal plan. Uit de contacten met Woonbron begrepen we dat dit preces 
naar verwachting vóór de zomer zal worden afgerond. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 
ir. S.M. Brandligt 1.b. 
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Opdrachtgever:  

- Woonbron Delft 

Aart van der Leeuwlaan 8 

 2624 LD Delft 

Telefoon: 088 966 0000 

 E-mail: d.lock@hwwonen.nl 

 

Contactpersoon: 

- De heer D. Lock 

 

 

Door: 

- Alphaplan bv  

Henry Dunantweg 4 

2402 NP  ALPHEN AAN DEN RIJN 

Telefoon: (0172) 484 000 

 E-mail: gvisscher@alphaplan.nl 

  

Contactpersonen: 

- De heer G. Visscher 

- de heer F. Alphenaar 

 

 

 

 

 

 

Autorisatie door: 

 

 

 

 

de heer G. Visscher     de heer F. Alphenaar 

Hoofd bouwkostenmagament / Kostendeskundige  Junior kostendeskundige 

 

logo opdrachtgever  

falphenaar
Handtekening Wim

Gvisscher
Handtekening Wim
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Samenvatting 

In 2001 heeft Alphaplan bv, in opdracht van Stichting Delftwonen een onderzoek verricht aan 65 

woningen in de Dr. Schaepmanstraat e.o. in Delft. TNO heeft eveneens in 2001 een onderzoek verricht 

naar de problematiek van optrekkend vocht in de bouwmuren en gevels.  

Woonbron Delft heeft Alphaplan gevraagd onderzoek te doen naar de huidige bouwkundige staat en 

het rapport uit 2001 te actualiseren omwille verdere (te verwachte) degradatie van verschillende 

bouwdelen, de aangepaste wet- en regelgeving en huidige (vanzelfsprekende) ambitieniveau t.a.v. 

energieverbruik. 

 

Het doel van het onderzoek is om de bouwkundige staat van de woningen te beoordelen. 

Aan de hand van die inventarisatie zijn de onderstaande scenario's geformuleerd. Bij deze scenario's 

zijn de bouwkosten begroot. De functionaliteit van de woningen is niet beoordeeld. 

 

Het betreft de volgende twee scenario’s: 

• Scenario 1, uitvoeren renovatie voor instandhouding 30 jaar (Label B). 

• Scenario 2, uitvoeren renovatie ambitie BENG (Bijna energieneutraal). 

 

De in dit rapport benoemde maatregelen zijn in eerste instantie gebaseerd op het uitvoeren van een 

renovatie voor instandhouding van 30 jaar. In 2001 zijn 57 van de in totaal 65 woningen geïnspecteerd. 

Nu 16 jaar later zijn steekproefgewijs woningen opgenomen.  

 

Op basis hiervan heeft Alphaplan een voorstel voor verbetering gedaan. Daarvan is een begroting 

gemaakt. Deze verbetervoorstellen hebben met name betrekking op de inrichting en afwerking binnen 

de woning. De uitstraling, het stucwerk aan buitenzijde en de tuinen blijven gehandhaafd. Ook de 

indeling van de woning, die op verschillende onderdelen achterblijft bij redelijke ‘eisen’, blijft 

ongemoeid. De daken worden hersteld. De bestaande hoogteverschillen, kleine verkeersruimten e.d. 

blijven gehandhaafd.  

 

De begroting laat zien dat een ingreep voor 30 jaar een niveaulabel B, € 78.018,- per woning kost 

(exclusief btw). Totaal voor alle woningen €5.071.158,- (exclusief btw). 

De begroting laat zien dat een ingreep voor 30 jaar een niveau BENG. €100.487,- per woning kost  

(exclusief btw). Totaal voor alle woningen €6.531.638,- (exclusief btw). 

 

Een ingreep van 30 jaar is een gebruikelijk uitgangspunt.  

Het vervangen van kozijnen, vloeren en ook het isoleren van woningen is alleen interessant bij deze 

langere exploitatieperiode. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Woonbron Delft heeft aan Alphaplan bv opdracht verleend tot het uitvoeren van bouwkundig onderzoek 

aan complex 2 te Delft. 

 

Het totale complex betreft 65 eengezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat en omgeving, te weten:  

• Vondelstraat 2A. 

• Doctor Schaepmanstraat 2 t/m 22 (even nummers). 

• Doctor Schaepmanstraat 79 t/m 125 (oneven nummers). 

• Cornelis Musiusstraat 1 t/m 15 (oneven nummers). 

• Cornelis Musiusstraat 2 t/m 16 (even nummers). 

• Odulphusstraat 36 t/m 56 (even nummers), 55 en 57. 

 

De woningen dateren uit het bouwjaar 1921. In de loop van de tijd zijn aan de woningen enkele 

ingrijpende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals een intensieve aanpak van het 

gevelmetselwerk en het aanbrengen van gevelstucwerk, alsmede het vervangen van de gevelkozijnen 

in kunststof. Al jarenlang is er sprake van vochtproblemen in de vorm van optrekkend vocht. Op dit 

punt zijn al een aantal onderzoeken verricht. 

 

De resultaten van het recent uitgevoerde onderzoek zijn omschreven in dit rapport. 

 

1.2 Probleemstelling en randvoorwaarden 

Op basis van de besprekingen met de opdrachtgever heeft Alphaplan bv, de volgende 

probleemstellingen voor het onderzoek geformuleerd: 

 

Scenario 1: 

• Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van het renoveren van de 

woningen om tot een energielabel B te komen en het complex nog 30 jaar in stand te houden? 

• Wat is de omvang van de werkzaamheden en wat zijn hiervan de geraamde kosten? 

 

Scenario 2: 

• Welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van het renoveren van de 

woningen naar (ambitie) niveau BENG en het complex nog 30 jaar in stand te houden? 

• Wat is de omvang van de werkzaamheden en wat zijn hiervan de geraamde kosten? 

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft als doel de gebreken aan de woningen kwalitatief en kwantitatief in kaart te 

brengen, behalve de functionaliteit van de woningen. Op basis hiervan zijn twee scenario's begroot.  

Op basis van de begroting kan Woonbron Delft een vergelijking maken met de bouwkosten voor 

nieuwbouw (hetgeen buiten de scope van de opdracht aan Alphaplan ligt). 

 

1.4 Onderzoeksmethode 

Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksmethoden gevolgd: 

• De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn bestudeerd. 

• Aan het begin van het project heeft een algemeen gesprek plaatsgevonden met de heer D. Lock 

van de opdrachtgever; 

 

Er is steekproefsgewijs een kwalitatieve en kwantitatieve inpandige opname uitgevoerd bij de 

woningen, met betrekking tot optrekkend vocht, te vervangen vloeren (alleen inspectie vanaf de 

bovenzijde), condens rookgaskanalen en visuele staat gasleidingen. 
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De volgende woningen zijn in november 2017 geïnspecteerd: 

• Dr. Schaepmanstraat 10. 

• Dr. Schaepmanstraat 81. 

• Odulphusstraat 36. 

• Odulphusstraat 50. 

 

Bij alle woningen is een opname uitgevoerd van de schade aan het gevelisolatiesysteem.  

De gevels zijn vanaf straatniveau visueel geschouwd. 

 

1.5 Onderzoeksresultaten 

Door de gekozen onderzoeksmethode -voornamelijk een visuele inspectie vanaf straat- en/of 

vloerniveau kunnen gebreken aan bouwdelen zich onttrekken aan de waarneming van de inspecteur. 

Gezien de leeftijd van het complex, de gebruikte materialen, de belasting op de bouwdelen en de 

onderzoeksresultaten is het mogelijk dat zich substantiële gebreken voordoen in het niet 

waarneembare gebied. Dit is met name het geval voor de onderzijde van de begane grondvloeren en 

voor de gasleidingen die zich voor het grootste deel bevinden onder de begane grondvloer en die in 

wanden zijn opgenomen. 

 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt het complex toegelicht, vervolgd door de randvoorwaarden, onderzoekmethode 

en onderzoekresultaten van de twee scenario’s. 

In hoofdstuk 2 is de rapportage van de bouwtechnische toestand opgenomen. Hierin wordt per 

onderdeel de aangetroffen situatie tekstueel weergegeven, alsmede de daarbij geadviseerde 

maatregelen/aanbevelingen. Vervolgd door foto’s van de woningopnames. 
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2 Rapportage bouwtechnische toestand 
 
 

 Opname gegevens (2001, actualisering 2017) In begroting opgenomen maatregelen 

renovatie 30 jaar 

1.0 Vloeren (begane grond)  

1.1 

 

De betonvloeren ter plaatse van de entree en keuken 

vertonen geen gebreken 

Voor de bereikbaarheid van de 

funderingsbalken de betonvloeren 

vervangen door geïsoleerde balken- / 

broodjesvloeren.    

  

1.2 De begane grondvloeren van de woonkamer zijn 

oorspronkelijk uitgevoerd als een ongeïsoleerde 

houten balklaag met vloerdelen. De vloeren zijn 

opgelegd in de gevels en op gemetselde 

tussensteunmuur. De vloeren zijn doorgezakt en/of 

vertonen houtrot. 

De houten vloeren vervangen door 

geïsoleerde balken- /broodjesvloeren. 

Vloeren verwijderen voor het aanbrengen 

van een vochtkering in de fundering. Het 

vervangen van kruipluiken door geïsoleerde 

luiken.  

1.3 Bij enkele woningen is in de loop van de tijd de 

houtenvloer vervangen door een ongeïsoleerde 

betonvloer. Deze betonvloeren vertonen geen 

gebreken.  

Zie 1.2 

1.4 In verloop van tijd zijn een aantal uitbouwen aan de 

achterzijde aangebracht voor een toilet- en/of 

doucheruimte. Deze uitbouwen hebben een houten of 

een betonnen vloer. Deze vloeren vertoonde geen 

gebreken. 

Geen werkzaamheden opgenomen. 

2.0 Wanden  / gevels  

2.1 De oorspronkelijke gevels zijn opgetrokken als 

spouwmuur. Medio jaren 80 van vorige eeuw zijn aan 

de gevels ingrijpende onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd zoals het vullen van de spouw met een 

mortel en het aanbrengen van een 

gevelisolatiesysteem met een toplaag van stucwerk. 

De voor- en achtergevels, alsmede de 

woningscheidende wanden vertonen in meer of minder 

mate zichtbare vochtproblemen door optrekkend 

vocht. Er zijn woningen waar voorzieningen zijn 

aangebracht om de gevolgen van het optrekkend 

vocht te maskeren door het aanbrengen van een 

voorzetwand of wandbekleding. 

Om de problemen van het optrekkende 

vocht te verhelpen, dienen de gemetselde 

funderingsbalken te worden voorzien van 

een vochtkering. Aanbrengen c.q. vervangen 

voorzetwanden.     

  

2.2 De woningscheidende wanden zijn uitgevoerd als 

steensmuren en aan beide zijden voorzien van 

stukadoorswerk. De wanden zijn opgetrokken met 

ijselformaat metselstenen. De wanden vertonen in 

meer of mindere mate vochtproblemen.   

De steensmuren worden voorzien van een 

vochtkering voor optrekkend vocht. Het 

stucwerk wordt hersteld en ten behoeve van 

geluidwering wordt aan één zijde een 

voorzetwand geplaatst. 

2.3 De binnenwanden zijn opgebouwd uit halfsteens 

metselwerk dat aan beide zijden is voorzien van 

stukadoorswerk. De wanden vertonen 

vochtproblemen. 

Niet dragende wanden op de begane grond 

worden verwijderd en opnieuw aangebracht 

op de betonvloer.  

2.4 De kunststof kozijnen uit 1984 zijn erg gedateerd / aan 

vervanging toe.    

 

 

 

De kunststof kozijnen en beglazing worden 

vervangen door kunststof kozijnen met hr++ 

beglazing. 
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 Opname gegevens (2001, actualisering 2017) In begroting opgenomen maatregelen 

renovatie 30 jaar 

3.0 Daken  

3.1 Er zijn op verschillende plaatsen gebroken pannen 

geconstateerd en het komt voor dat de dakpannen niet 

goed gedekt liggen. Hierdoor hebben er in meerdere 

woningen lekkages plaatsgevonden.  

Door de leeftijd van de dakpannen zijn deze 

aan vervanging toe. Door de huidige staat 

bestaat de kans dat het rachelwerk niet in 

goede staat is. Om de waterdichtheid te 

garanderen voor de komende 30 jaar 

worden de dakpannen en rachelwerk 

volledig vervangen.  

3.2 De daken zijn ongeïsoleerd en sluiten slecht aan op de 

bouwmuren. 

Daken isoleren met Rc 4,5. 

3.3 Door lekkage bij de kilgoten is er plaatselijk houtrot 

geconstateerd ter plaatse van het dakbeschot en de 

kilkeperbalk. 

De kilgoten worden vervangen en waar 

nodig plaatselijk herstel dakbeschot en 

kilkeperbalk.  

3.4 Door het huidige bouwbesluit voldoen de woningen 

niet meer aan de brandnormen.     

Ter plaatse van de woningscheidende wand- 

en dakaansluiting zijn voorzieningen 

opgenomen voor brandoverslag.  

4.0 Inbouw / afbouw  

4.1 De (open) meterkast voldoet niet aan het huidige 

bouwbesluit. 

Het aanbrengen van een meterkast. 

4.2 De huidige badkamer, het toilet en de keuken verkeren 

in een erg verouderde staat, dan wel beschadigd. 

Het vervangen van de badkamer, het toilet 

en de keuken is wenselijk en in de begroting 

opgenomen.   

4.3 De houten trap verkeert in een oude staat die niet 

voldoet aan de eisen van het huidige bouwbesluit. De 

trap is erg smal en stijl.  

Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, 

is het aanbrengen van een nieuwe houten 

trap in de begroting opgenomen.  

4.4 Bij de opname is geconstateerd dat de vlizotrap bij 

enkele woningen in erg matige toestand verkeert. 

In de gevallen waar het voorkomt de 

vlizotrap vervangen. 

4.5 De binnendeurkozijnen op de begane grondvloer zijn 

aangetast door optrekkend vocht en vertonen 

scheurvorming en/of het schilderwerk laat los.  

De binnendeurkozijnen op de begane grond 

worden vervangen door nieuwe houten 

deurkozijnen.  

5.0 Installaties 
 

 

5.1 Er zijn in een aantal woningen open 

verbrandingstoestellen en gedateerde (VR) ketels 

geconstateerd.  

Het vervangen van de open 

verbrandingstoestellen door complete cv-

installatie. In enkele woningen alleen de 

gedateerde ketel vervangen. 

5.2 Door de bewoners worden de woningen als erg 

vochtig en de ventilatie als onvoldoende ervaren. Door 

de matige ventilatie en in combinatie met optrekkend 

vocht, is er plaatselijk schimmelvorming ontstaan. Ook 

is er in de badkamer geen mechanische afvoer 

aanwezig.  

Om het binnenklimaat te verbeteren en 

schimmelvorming te voorkomen, is er in de 

begroting een ventilatiesysteem c, natuurlijk 

toe- en mechanisch afvoer, vraaggestuurd 

opgenomen. 

 

5.3 De binnenriolering verkeert in oude staat.   Om te voorkomen dat er hierdoor problemen 

gaan plaatsvinden de binnenriolering 

vervangen. Doordat de begane grondvloer 

wordt vervangen, komt dit ten goede tijdens 

de uitvoering. 

5.4 Electrische installatie is in een aantal woningen 

gedateerd. En voldoet niet meer aan huidige norm.  

NEN 3140 keuring bij alle woningen. E-

installatie, aanpassen, uitbreiden en/of 

vervangen. Plaatsen rookmelders. 

6.0 Overig  

6.1 Bij een aantal woningen zijn uitbouwen geconstateerd. Beschadigde uitbouwen worden waar nodig 

hersteld. 

6.2 De woningen zijn voorzien van een vrijstaande berging 

in de achtertuin. De daken zijn asbestverdacht.   

De daken van de bergingen dienen te 

worden vervangen. Per 2024 zijn 

asbestdaken verboden in Nederland.  
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Meterkasten voldoen niet aan  

het huidige bouwbesluit  

Sanitaire voorzieningen zijn 

gedateerd dan wel beschadigd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogteverschil bij aansluiting 

betonnen en houten vloer 

Zichtbare sporen van optrekkend 

vocht in de gevel 

Daken voldoen niet aan de 

brandveiligheidsnormen  
Kilgoten zijn lek en zorgen voor 

houtrot van de achterliggende 

constructie 



 

 

2017467 / Bouwkundig onderzoek 65 woningen - Dr. Schaepmanstraat e.o. te Delft Blad: 10/11 

 

Versie 1, 18 december 2017 alphaplan  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Houten trap niet conform 

bouwbesluit  

Vlizotrap erg gedateerd, stijl en 

niet conform bouwbesluit  

De kunststof kozijnen uit 1984 zijn 

erg gedateerd/aan vervanging toe 
Dakpannen liggen scheef 

en/of zijn gebroken 
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Open verbrandingstoestellen 

aanwezig 

Mogelijk asbesthoudende dakafwerking 

vrijstaande bergingen 

Beschadigde uitbouw 
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