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Geacht college.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

.A.M. Kok
Directeur-bestuurder

kenmerk 
onderwerp 

datum

Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs

Wij hebben Vreeswijk & Koebrugge gevraagd een opname te doen van de 
gebreken in het houtwerk en het eventueel aanwezige houtrot. Zij hebben 
diverse gebreken geconstateerd welke in de nabije toekomst voor problemen 
kunnen zorgen. Om de gebreken in kaart te brengen hebben zij ons 
geadviseerd een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren door een 
bouwkundig bureau.

Deze bouwkundige keuring zullen wij laten uitvoeren en wij stellen de 
gemeente aansprakelijk voor de kosten van het bouwkundig onderzoek en de 
kosten die hieruit voortvloeien aangezien deze kosten onder de garantie 
vallen.

De scholen van Ichthus: '
PCBS de Ark, PCBS van der BrugghenSchool, PCBS Beatrixschool, PCBS de Parel, PCBS Rehoboth

21.110/EVV
Garantietermijn kozijnen PCBS De Parel
21 september 2021

Postbus 1048
1270 BA Huizen 

telefoon 035 5256961 
infomichthushuizen.nl 
www.ichthushuizen.nl

Gemeente Huizen
t.a.v. College van B en W
Postbus 5
1270 AA Huizen

Tijdens de laatste inspectie met Bloemendal is gebleken dat er diverse 
gebreken zijn aan niet herstelde onderdelen van de buitenkozijnen. Zie de 
bijlage van deze inspectie.

Naar aanleiding van het aflopen van de garantietermijn op de buitenkozijnen 
per 1-10-2021 zenden wij u deze brief. De garantie op de 
herstelwerkzaamheden van de buitenkozijnen is verstrekt door;

De uitvoerders op de door hen uitgevoerde werkzaamheden tot 10 
oktober 2021;
De gemeente Huizen op de niet door de uitvoerders herstelde onderdelen 
van de buitenkozijnen tot 10 oktober 2021.

Met vriendelijkegn
VPC0O
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Bezoekrapport

Datum bezoek: 19-04-2021

E-mail: friedo.roetgering@akzonobel.com

Betreft

Postcode: 1270 AA

Plaats: HUIZEN

Tel.: 035-5281501

Westeinde 400
Postcode: 7671CP
Plaats: VRIEZENVEEN

Tel.: 06-13131572
E-mail: g.marsman@dekkerschilders.nl

Bloemendal Bouw b.v.

De heer N. van der Ent

Postcode:

Plaats: LEUSDEN

Tel.: 06-41662759
E-mail: Niels.van.der.ent@bloemendalbouw.nl
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Opdrachtgever
Bedrijfsnaam: 
Adres:

Schildersbedrijf
Bedrijfsnaam: 
Contactpersoon:

Adres:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Gemeente Huizen, werkveld Gebouwenbeheer
Postbus 5

Schildersbedrijf Dekker 
De heer G. Marsman

Een werkbezoek aan een project is er op gericht om samen met het uitvoerend bedrijf een 
optimaal resultaat te behalen met de door Akzo Nobel Coatings, onder het merk Sikkens, 
geleverde producten en systemen. De bij het bezoek vastgestelde situatie moet gezien worden 
als een steekproef. Het eindresultaat blijft de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bedrijf.

Werkbezoek nr.: -SH-FR-2105-2021
Adviesnummer: -NW-Dij-P782-l-2015

Bedrijvenweg 11

3831 KE

Opgesteld door: F. Roetgering 
Sikkens Verkoop B V

Contactpersoon: F. Roetgering

Tel.: 06-51144911

.iisilü

Object: -Complex Holleblok Huizen 
Adres: -Holleblok 2-12,1273 EG 
Plaats: -HUIZEN

‘AkzoNobel
.  . .......................



Copy intern : G. Keuken, E. Verboom, N. Renses

Opmerkingen naar aanleiding van het bezoek;
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L 1
Werkbezoek nr.:
Datum:

Tijdens het bezoek zijn de navolgende onderdelen bekeken:
- Kozijnen, ramen, deuren van alle 4 deelcomplexen, zowel begane grond als de verdieping.

A) Algemeen
Op basis van de afspraak in document 'herstel werkzaamheden Hollblok.doc 05-04-17' is een bezoek gebracht 
aan bovengenoemd project. De bouwdelen zijn onderworpen aan een algemene schouw met incidenteel een 
nadere beoordeling.

• Aan deze afspraak ligt zowel het advies (NW-Dij-P782-l-2015), het garantiedocument en de 
bezoekrapportage's ten grondslag;

10-04-2017 Holleblok Huizen bezoekrapportage 2018 FR.PDF
- 23-05-2019 Holleblok Huizen Bezoekrapportage 2018 FR

18-05-2020 Holleblok Huizen Bezoekrapportage 2020 FR
Bezoekverslag herstelwerkzaamheden Holleblok
bezoekrapport SH-GK-0015-2016 Dekker Vriezenveen werk Holleblok Huizen vl.pdf

- Dij-SH9627-1-2O17 Onderhoudsschema Holleblok NR
- NW-Dij-P782-2-2015Ek Gem Huizen Holleblok 4
- Holleblok EV-MP. (Polyfilla: JH2016001.1)
- Ref 16-042JHLT d.d. 26 mei 2016

Sikkens Verkoop B.V.

F. Roetgering

Virulyweg 5B

7602 RG

ALMELO

0546-819662
Friedo.roetgering@gmail.com

Rapport
verzenden aan : G. Marsman en N. van der Ent

Contactpersoon Sikkens
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel.:

E-mail:
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Weersomstandigheden: zon-/ bewolkt / mist / regen 
Temp. °C ...12 / R.V. ...70%....



Bezoekrapport

B) Doel;

C) Globale vaststelling tijdens het bezoek

Conclusie;
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Bezoekrapport

L 1

Doel van deze rondgang is het monitoren van de reparaties die zijn uitgevoerd en de eventuele degradatie van het 
schilderwerk aan de houten gevelpuien van het genoemde complex.

Tijdens de rondgang d.d. 19-04-2021 de heer N. van der Ent namens Bloemendal B.V. en delegaties van de Gemeente 
Huizen en de diverse scholen is het volgende gebleken;
Nb. De heer G. Marsman van Schildersbedrijf Dekker Vriezenveen is helaas verhinderd door Corona.

Ook tot op heden is er nog geen onderhoud gepleegd aan complex 12 Zuiderzee, dit is ook zichtbaar aan de kozijnen. 
Er dient dan ook op korte termijn onderhoud gepleegd te worden om vervolg schade te voorkomen. Zoals alreeds in 
de vorige rapporten vermeld vervalt garantie voor dit complex, door het niet onderhouden van de kozijnen.

Zoals al eerder geconstateerd en benoemd is het gehele complex onderhoudsgevoelig, ook in de toekomst. 
Door de donkere kleurstelling, zwel/krimpgedrag van de houtsoort, de gevelorientatie, spanning in de constructie, 
stabilisatie proces, glasschades, herstelwerk kitwerk, is continue monitoring en een bijwerkbeurt noodzakelijk. 
Er zijn destijds om budgetaire redenen keuzes gemaakt, deze keuzes bepalen nu de onderhoudsfrequintie van het 
complex.

Werkbezoek nr.;
Datum:

-Door een derde partij in opdracht van Gemeente Huizen, is bij complex 6 De Parel en 8 Tweemaster de 
dakbedekking vervangen. Hierbij is het bestaande lood op vele plekken niet vervangen en in slechte staat. Daarnaast 
zijn vele aansluitingen, dakbedekking op constructies zoals kozijnen niet waterdicht of niet aflopend aangebracht. Bij 
de Tweemaster is bij een aantal kozijnen een knelstrip tegen de onderdorpel aan gezet, dit is niet aan te raden i.v.m. 
vochtintreding en vochtopsluiting. Dit alles kan nadelige gevolgen hebben op de onderconstructie maar ook op de 
kozijnen.

- Bij de complexen 6 De Parel, 8 Tweemaster en 10 Montessori is in 2020 een onderhoudsbeurt uitgevoerd in de 
meivakantie, vlak vóór de inspectie. Voor alle drie de complexen voert Riemer Schilders B.V. het onderhoud uit. In
2021 is er inspectie voorafgaand aan het onderhoud gedaan. Nu zijn er met name aan de weerszijde zichtbare schades 
geconstateerd aan het complex zoals;
-Begroeiing en verontreiniging
-Minimaal zacht hout aangetroffen bij de panelen op de hoeken, vochtindringing vanaf de onderzijde en door capillaire 
werking.
-Windscheuren
-Openstaande verbinding
-Openstaande hoekverbinding van de opdeklatten
-Hoog houtvochtgehalte van een aantal onderdorpels
-Houtrot bij een klein aantal 'vastgezette' draaiende delen, het deel kan niet ventileren
-Houtrot bij een aantal stelkozijnen, hierover is in het verleden een kunststof strip aangebracht
Nb. De kunststof strippen zijn niet geplaatst tijdens de renovatie door Bloemendal, deze waren al aanwezig. Achter 
de kunststof strippen zit een houten stelkozijn, deze is waar houtrot aanwezig was tijdens renovatie hersteld. Door 
de detaillering blijft dit een gevoelig punt voor nieuwe houtrot plekken.
-Herstelde glasschade maar nog niet afgewerkt bouwdeel
- Een aantal reparaties staan open, zoals reeds aangeven in het werkbezoek van SH-GK-0015-1-2016. Deze scheuren 
worden indirect veroorzaakt door het stabilisatieproces van het complex. Deze open verbindingen zijn kleine 
scheurtjes "in" de reparatie, het hout ligt niet bloot en valt niet onder de garantie.
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Wij adviseren dan ook met klem dat er elk jaar op verschillende posities regulier onderhoud gepleegd wordt.
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Werkbezoek nr.:
Datum;

De voorkomende problemen doen zich met name voor aan de weerszijden van de Zuiderzee en de Montessori 
In mindere mate aan de weerszijden van de Tweemaster, en niet of nauwelijks aan de niet-weersziide van de 
Tweemaster en De Parel.

Sikkens blijft van mening dat dit complex jaarlijks onderhoud verdiend om verdere schades of 
houtaantasting te voorkomen.

bjitenr jiirfr 
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Fotobijiage:

Draaiend deel opdeklat Draaiend deel met opdeklat

Zacht hout rond verbinding raamkozijn.
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Afbladderen systeem, kopse kant 
betimmering niet Juist behandeld, 
capilaire werking.

Openslaande verbinding, aansluiting 
onderdorpel, en onderdorpel met 
windscheuren

Werkbezoek nr.:
Datum:

Aansluiting paneel en kozijn, 
dichtgeplamuurd, verschillende 
houtsoorten, verschillende werking

. . ■

staande stijl met windscheuren
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Zacht hout rond verbinding raamkozijn.

Kunststof strip, stel kozijn

Barst, scheur in bestaande reparatie
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0Bezoekrapport

Afbladderen systeem, kopse kant 
betimmering niet juist, capillaire 
werking.

Werkbezoek nr.:
Datum:

Ë
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Vervuiling en begroeiing bii de 
onderdorpels

Houtrot t.p.v. stelkozijn, met 
daarover een kunststof strip

i*
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Knel strip t.p.v. dak-gevelaansluiting Idem en loodslab met gebreken

1
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BezoekrapportWerkbezoek nr.:
Datum;
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De parel Huizen Houtrot en gebreken Datum;13-07-2021

Dit vormt niet gelijk een risico voor houtrot mits dit maar periodiek word onderhouden.

N.a.v. overname van het gebouw en vervallen van garanties is ons gevraagd een opname te doen van 
gebreken in houtwerk en het eventueel aanwezige houtrot.

- Windscheuren
- Openstaande hoekverbinding van de opdeklatten
- Hoog houtvochtgehalte van een aantal onderdorpels
- Houtrot bij een aantal stelkozijnen, hierover is in het verleden een kunststof strip aangebracht door 
derden.
Achter de kunststof strippen zit een houten stelkozijn, deze is waar houtrot aanwezig was tijdens 
renovatie hersteld. Door de detaillering blijft dit een gevoelig punt echter vervangen hiervan 
betekend dat de volledige kozijnen er uit zouden moeten, (ofwel vervangen volledige kozijnen)
- Bij enkele deuren zijn ronde ramen aanwezig, door de ronde vorm is een lagere kwaliteit glaslat 
aanwezig, kitranden bij aansluitingen glas lat/glas dienen goed te worden onderhouden om 
inwateren te voorkomen.

- Kwaliteit van de kozijnen van de dakopbouw is verouderd, dit heeft te maken met opspattend 
water, dit komt door de geringe afstand tussen opbouw en kozijn.

Riemer schilders pleegt momenteel jaarlijks onderhoud uit aan het pand en zal dergelijke 
aandachtspunten daarin behandelen.

Er zijn enkele punten van aandacht aanwezig zoals ook al in het sikkens Rapport benoemd met 
Datum bezoek: 19-04-2021.

Samen met firma Riemer ben ik ter plaatse geweest en van firma Riemer begreep ik dat voorafgaand 
aan de houtrot renovatie(2016) een lange tijd geen schilderwerk is uitgevoerd, hierdoor is destijds 
dan ook onvoldoende bescherming geweest aan de diverse kozijnen en draairamen waardoor o.a. 
wind en droogtescheuren in de onderdelen ontstaan zijn.
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Foto uit sikkens rapport: P <^°K-Sevelaansluiting

Conclusie schilderwerk/houtrot:
Zoals al eerder geconstateerd door Sikkens en benoemd is het gehele complex onderhoudsgevoelig, 
ook in de toekomst blijft dit een onderhoud gevoelig complex.
Mede door de donkere kleurstelling welke aanwezig is zal zwel/krimpgedrag van de houten kozijnen 
aanwezig zijn.
Het betreft ook een ouder complex Waarbij periodiek onderhoud noodzakelijk zal blijven.

Constatering gebreken in kitnaden betondelen.
De gevels bevatten diverse betonnen onderdelen waar kitwerk dilataties tussen aanwezig zijn, 
Kitwerk droogt in de loop van de jaren uit en verliest hierdoor zijn elastische en vochtwerende 
eigenschap.
Het is te adviseren kitwerk dilataties periodiek te laten controleren en waar nodig de kitwerk 
dilataties te vervangen.
Gebreken in deze dilataties kunnen zorgen voor indringen van vocht en eventuele lekkages. 
Foto van een van de kitwerk dilataties:

Dak aansluitingen:
Momenteel is er nog vanuit de gemeente een dakdekkersbedrijf bezig met diverse dak 
werkzaamheden, de huidige knelprofielen zijn een risico.
Huidige knelprofielen behouden is niet aan te raden i.v.m. vochtintreding en vochtopsluiting. 
Dit alles kan nadelige gevolgen hebben op de onderconstructie maar ook op de kozijnen. 
Het is raadzaam er op toe te zien dat deze worden vervangen d.m.v. het opnieuw in de wand 
brengen van loodwerk.

Vreeswijk & Koebrugge



Evelyne Visser

ai-
Beste,

Het onderstaande hebben wij van u mogen ontvangen. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Uw volledige naam Nelleke Kos

Telefoonnummer 0624226722
E-mailadres nelleke.kos82@gmail.com

1

Vraag of 
opmerking

Ik wil z.s.m. Elies Kok spreken. Ik ben woensdag en donderdag telefonisch 
bereikbaar.

Met vriendelijke groet.
Het team van VPCBO Ichthus

VPCBO Ichthus <info@ichthushuizen.nl>
woensdag 29 september 2021 12:23
Info
Contactformulier

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:


