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KUNSTSTOF GEVELELEMENTEN IN DE RENOVATIE? 

Lezing ledenvergadering Vereniging Kunstsof Gevelelementen 
Amersfoort, 22 juni 1994 

Het venster is méér dan een gat in de gevel. Het vormt onmiskenbaar een element in de 
uitdrukkingskracht van architectuur, en dus in de betekenis daarvan voor de stad. 

Dat een raam ook een spirituele betekenis kan hebben toont dit plaatje, waarmee ik graag mijn lezing 
begin. Dit prachtige raam is gemaakt door Marc Chagall voor het Hadassa hospitaal in Jeruzalem. 
Het herinnert ons eraan dat, als we praten over een raam, we niet alleen moeten denken aan 
profielen, glaslijsten, rubberstrips, 
A-waarden en onze bankrekening, maar ook aan de toegevoegde waarden in esthetische en 
geestelijke termen. 
Het raam is altijd het intermediair tussen binnen en buiten, licht en donker, en soms zelfs: tussen 
hemel en aarde. 

1. KOZIJN RENOVATIE 

Gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) bepalen de architectonische karakteristiek van gevels, 
en daarmee een belangrijk aspect van het stadsbeeld. 
De aandacht die aan kozijnvervanging wordt gegeven is daarmee vaak niet in overeenstemming. 
De negatieve gevolgen daarvan zijn overal in de stad zichtbaar. 

De Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten heeft ons bureau opdracht gegeven tot 
een onderzoek om de mogelijkheden en onmogelijkheden bij kozijnrenovatie in beeld te brengen. 

Het onderzoek is opgezet als een vergelijkend produktonderzoek, waarvoor houten, kunststoffen, 
stalen en aluminium ramen zijn geselecteerd. 
Alleen specifiek voor de renovatiemarkt ontwikkelde produkten zijn in het onderzoek betrokken. 
Andere produkten zijn vrijwel algemeen op voorhand af te wijzen omdat met name de dimensionering 
van de gangbare produkten niet aansluit bij de nagestreefde architectonische karakteristiek. 
Als onderzoekers hebben wij geprobeerd ons op te stellen als architecten, die met een renovatie 
opdracht zijn belast en zich op deze markt willen oriënteren, zonder een meer dan gebruikelijke 
kennis op dit gebied. 

Bij het onderzoek is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de expertise van ons bureau. 
Leo de Jonge architecten heeft behalve veel nieuwbouw in diverse sectoren ook veel 
renovatieprojecten op zijn naam staan; in het bijzonder in de sociale woningbouwsektor is daarbij veel 
ervaring opgedaan. (Burgemeester Haftmanplein ---> bekroond door Roteradamurn in 1994; Reno B -
--> let op: PVC kozijnen!) 
Ir. Jan Verdonk heeft als bouwtechnicus en kostendeskundige dan ook een belangrijk aandeel 
gehad in het onderzoek. 

De opzet van het Kozijnenonderzoek is gebaseerd op een methodiek, die door prof. Henket en 
mijzelf binnen de sectie Afbouw en Renovatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven is 
ontwikkeld. (Bouwtechnisch Onderzoek "Jongere Bouwkunst", in opdracht van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, Den Haag 1990) 

Deze methodiek is opgezet om, per geval, een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een 
geschikte restauratie-aanpak. 

Essentieel daarbij is het bepalen van de balans tussen gebruikseisen (functionaliteit, comfort en 
exploitatiekosten) en de meer abstracte architectonische en, eventueel, historische aspecten 



(zintuiglijke beleving en de beleving van de oorspronkelijke ontwerpopvatting). 

Hoewel de methodiek is opgezet aan de hand van de problemen die optreden bij renovatie van 
voorbeelden van Het Nieuwe Bouwen, is de werkwijzé algemeen gehouden en daarom ook voor het 
Kozijnenonderzoek heel bruikbaar gebleken. 

De destijds gekozen focus op Het Nieuwe Bouwen leverde wel het inzicht op, dat er in de periode 
1920-'40 een enorme omslag in de architectuur en bouwtechniek heeft plaatsgehad. 
Deze omslag speelt in het Kozijnenonderzoek opnieuw een grote rol. 
Dat wordt direct duidelijk bij het vergelijken van deze twee voorbeelden: 
De één traditioneel , een opening in een dragende gevel, met alle beperkingen van dien ten aanzien 
van de grootte en de technische uitvoering. (19e eeuwse gevel; Mathenesserlaan) 
De ander, de Van 1\Jelle fabrieken, een betonskelet met een niet dragende gevel die dan ook vrijelijk 
licht en lucht toe laat waar dat nodig is. (Van Nelle; overzicht en geveldetail) 

We praten hier natuurlijk niet alleen over een verschil in bouwtechnische zin, maar zeer zeker ook in 
geestelijke zin: de gebouwen openden zich naar buiten. 
Dergelijke karakteristieken moeten bij zorgvuldige renovaties een belangrijke invloed hebben op de 
te volgen aanpak. 

De koppeling tussen techniek en esthetiek is dus essentieel. 

2. OPZET ONDERZOEK 

De opzet van het onderzoek is daarom op uitdrukkelijk verzoek van de cie W+M gericht op het boven 
water krijgen van gegevens niet alleen ten aanzien van de esthetische kwaliteit, maar evenzeer van 
milieu-aspecten, bouwtechnische en bouwfysische kwaliteit, en investerings-en onderhoudskosten. 
Zo zou de cie in staat moeten worden gesteld om behalve beoordelingen ook adviezen gefundeerd 
te verstrekken. 

De eerste stap was een inventarisatie van mogelijke renovatiekozijnen. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de uitgebreide documentatie van ons bureau en de ervaringen van de cie M+W, alsmede de 
advertenties in de relevante vakbladen, bezoeken aan de beurzen en dergelijke. Ook is in R&O een 
oproep geplaatst voor bedrijven om zich te melden. 

Op basis daarvan zijn door de cie in samenspraak met de onderzoekers ruim vijftig leveranciers 
uitgenodigd om een uitgebreide enquête in te vullen, waarin aan de bovengenoemde aspecten 
aandacht is besteed. 
Zonodig (bij kunststof) is gevraagd "bedrijfscombinaties" te vormen van een 
profielleverancier/systeemhouder met één van zijn verwerkers. 
De inzendingen moesten worden gecompleteerd met documentatie en een paar specifieke 
aansluitdetails (zijstijl bij draaiend deel; erkerhoek). 

In 36 gevallen bleek het bij nadere beschouwing te gaan om specifieke produkten voor de renovatie. 
De feitelijke gegevens hiervan zijn geanalyseerd en zonodig is aanvullende informatie opgevraagd. 
Deze informatie is verwerkt in een achttal tabellen, elk met een specifieke "ingang" (zoals "milieu", of 
"kleur en afwerking"). 

Theoretische gegevens en de door bedrijven verstrekte standaard documentaties vertellen echter 
maar een deel van het verhaal. 
Vaak blijkt, nadat op basis hiervan een produkt is gekozen voor een renovatieprojekt, dat bepaalde 
oplossingen met het gekozen systeem in de praktijk niet of moeilijk realiseerbaar zijn of lelijke 
oplossingen opleveren (bijvoorbeeld: naar buiten draaiende delen in een binnen
beglazingssysteem). 
Daarom is een proefproject opgezet, waarbij voor vier typerende gevels elk vier leveranciers is 
gevraagd met hun produkt een gedetailleerde oplossing te geven, compleet met kostenraming. 
Dit heeft zeer verhelderend gewerkt om greep te krijgen op de enorme hoeveelheid informatie die de 
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• 

enquête had opgeleverd. 
De resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage en hebben soms tot elementaire wijzigingen en 
aanvullingen geleid. 

3. GEVEL TYPEN 

Het is niet mogelijk aan te geven hoe en met welke produkten in het algemeen gevels verantwoord te 
renoveren zijn; daarvoor zijn gevels onderling veel te verschillend. Wel kunnen een paar groepen 
worden onderscheiden van veel voorkomende gevels, die onderling veel overeenkomst vertonen. 

3.1. 19e EEUWSE GORDEL 
De gevels van de 19e eeuwse wijken, tot ca. 1920, kenmerken zich onder andere door: 

eenvoudige, verticaal schuivende houten ramen 
strak en ongeprofileerd kozijnhout 
meestal slechts 30-35 mm in aanzicht 
kalf op 2/3 van de hoogte 
vast bovendeel (soms naar beneden schuivend) 
ondergedeelte schuift achterlangs ---> verspringend glasvlak 
te openen delen moeilijk herkenbaar (glaslijn loopt door) 
Rotterdamse kleuren: roomwit kozijn, standgroene ramen 
soms glas in lood, verticale glasroeden 
geen stelkozijn; steensponning ---> directe aansluiting 

3.2. GORDEL 1920-'40 
Onder invloed van Het Nieuwe Bouwen ontstonden in de periode 1920-'40 steeds grotere 
glasvlakken (licht en lucht toetreding, meer aandacht voor gebruikswaarde). 
Bij werkelijk moderne gebouwen is dit in overeenstemming met de draagconstructie; de skeletbouw 
liet grote raamstroken toe. 
Bij architectuur die alleen de uiterlijke kenmerken vertoont maar traditioneel is geconstrueerd zijn bij 
de grote raampartijen hulpconstructies nodig, zoals ingemetselde stalen lateien en 
tussensteunpunten (stalen kolommetjes). 

In de gordel 1920-'40 zijn twee groepen te onderscheiden: 

a. Houten kozijnen: 
meestal plastische baksteen architectuur (expressionisme) 
zwaar, sterk geprofileerd kozijnhout 
technisch vaak varianten op 19e eeuwse schuifraam 
maar veel breder, vaak door horizontale koppeling 
koppelstijl vaak extra zwaar; tevens tussensteunpunt 
overigens conform 19e eeuwse vensters 

b. Stalen kozijnen 
meestal sobere, strakke architectuur (Nieuwe Bouwen) 
ontleent aan industriebouw ---> diversiteit aan raamsystemen 
(draaien, kleppen, tuimelen, taatsen etc.) 
zeer slank en glad geprofileerd 
glasvlakken bijna geen verspringing 
te openen delen herkenbaar (glaslijn loopt niet door) 
indien tussensteunpunten, afgedekt met vlak plaatje 
gevarieerd kleurgebruik 
soms stelconstructie, vaak direct ingemetseld ---> directe 

3.3. NA-OORLOGSE UITBREIDINGEN 

aansluiting 

Na de oorlog vond het gedachtengoed van Het Nieuwe Bouwen ruimer ingang voor het oplossen van 
de woningnood (ook: misbruik!). 
Zo raakte de "ideale" bouwwijze ook werkelijk in zwang: vrijdragende vloervelden tussen bouwmuren, 



zodat de gevels konden worden voorzien van niet-dragende elementen in een stelconstructie. 
Meestal werden hier verdiepingshoge houten puien gekozen. 

eenvoudige, strakke en slanke houten profielen 
borstwering draadglas of paneel 
vlak, zonder verpringende glasvlakken 
te openen delen benadrukt (glaslijn loopt niet door; kleur) 
gevarieerd kleurgebruik, vooral op ramen 
vaak stelconstructie (soms gecombineerd met stapelpuien: trap) 
---> stelruimte voorhanden, eenvoudig te vervangen 
bij meer traditionele bouwwijze vaak ook spouwlatten ---> directe aansluiting, 

moeilijker vervangbaar (1960's-70's) 

4. REPAREREN OF VERVANGEN 

Bij gevelrenovatie moet een keuze worden gemaakt tussen reparatie en vervanging van de kozijnen. 
Aangetaste kozijnen kunnen een bron van ergernis zijn en problemen opleveren op het gebied van 
bouwfysica, bouwtechniek, bedieningsgemak en esthetica. 

Bij grotere projecten wordt gemakshalve vaak direct gekozen voor algehele kozijnvervanging om de 
problemen op te lossen. 

Voor kleine projecten, zoals individuele woningen van eigenaar-bewoners, wordt eerder aan reparatie 
gedacht. 

Reparatie veroorzaakt in principe weinig of geen veranderingen in het gevelbeeld, en heeft vanuit het 
oogpunt van Welstand en Monumentenzorg daarom de voorkeur. Bovendien is het in beginsel 
gunstig voor het milieu: volledig en gelijkwaardig hergebruik, vaak zelfs inclusief glas. 

De keuze tussen repareren of vervangen wordt echter soms bepaald door de in de loop der tijd 
steeds straffere bouwfysische eisen. 
Renovatie betekent in veel gevallen de noodzaak van isolerende beglazing (overigens niet altijd, 
zoals uit de TUE onderzoeken naar de restauratiemogelijkheden voor Zonnestraal en Gooiland 
bleek). 

Bestaande kozijnen zijn niet altijd geschikt voor dubbelglas, omdat de sponningen niet hoog en diep 
genoeg zijn. 

Bij houten kozijnen kan de sponning soms worden uitgefreesd, waarbij moet worden opgepast dat de 
hoekverbindingen intact blijven. 
Anders kan de sponning nog worden vergroot door het kozijn wat op te dikken met latten, maar dan 
verandert natuurlijk het beeld. 
In beide gevallen blijft de maximale dikte van het beglazingspakket wel beperkt; voor geluidbelaste 
situaties kan dit weleens onvoldoende blijken. 

In combinatie met een goed reparatiesysteem, zoals die in de laatste jaren zijn ontwikkeld, kan op 
deze manier echter een goede oplossing worden gevonden. 
Essentieel is wel dat niet alleen in termen van reparatie moet worden gedacht. 
Behalve het weghalen van de rotte plek en deze herstellen, moet evenzeer aandacht worden 
gegeven aan preventieve maatregelen. 
De hedendaagse houtreparatie systemen zijn op dit inzicht gebaseerd en bieden dan ook degelijke 
oplossingen met garanties voor de toekomst, en dat alles tegen een veelal gunstige prijs. 

Hoewel tot onze spijt maar weinig houtreparatie bedrijven adequaat op onze vragen hebben 
gereageerd, is het toch mogelijk gebleken enkele voorzichtige conclusies te trekken ten aanzien van 
de financiële afweging van vervanging versus reparatie van houten kozijnen. 
(Ik hoop hierop even in te gaan ---> sheets). 
Voor een meer solide uitspraak ten aanzien hiervan is de tijd kennelijk nog niet rijp. 



• 

Stalen kozijnen zijn in veel gevallen ook prima te herstellen. 
Een grondige onderhoudsbeurt doet soms al wonderen. 
Sterke corrosie komt het meest voor op de onderdorpels en andere horizontale gedeelten. 
Deze kunnen worden weggesneden en vervangen door nieuwe delen. 
De hedendaagse stalen profielen komen uit Engeland en wijken iets af in maat; deze kunnen dan niet 
zonder meer worden gebruikt voor deelvervanging in een bestaand kozijn. 
Een oplossing is dan bijvoorbeeld een klein deel van de kozijnen geheel te vervangen door het 
Engelse produkt en het vrijkomende originele materiaal te gebruiken voor reparatie van de rest. 
Ook een handig metaalbewerkingsbedrijf is goed in staat de "stoeltjes" profielen in kleinere 
hoeveelheden na te maken. 
In tegenstelling tot de houten kozijnen moet bij stalen kozijnen de beglazing in alle gevallen eerst 
worden verwijderd. 
Maar als op isolatieglas wordt overgegaan moet dat toch al. 

Bij de genoemde reparatie ingrepen moet er wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 
de kozijnen hiervoor soms eerst in zijn geheel moeten worden verwijderd. 
Ze kunnen dan in de werkplaats worden verzinkt en gespoten, zodat een duurzaam resultaat wordt 
behaald. 

Ten aanzien van isolerende beglazing kan bij stalen kozijnen een oplossing worden gevonden met 
het franse Confortglace systeem, waarbij dubbelglas met een kunststof kliklijstje in de stalen 
sponning wordt aangebracht. De maximale glasdikte is echter ook hier soms onvoldoende voor 
geluidbelaste situaties. 
Zo is ook met het, overigens ten onrechte, beruchte stalen kozijn in het algemeen een goed resultaat 
te behalen door vakkundige reparatie. 

9. KOZIJN IN DE GEVEL 

Als reparatie geen uitkomst biedt, moet worden nagedacht over vervanging. 
Het valt op, dat onafhankelijk van het materiaal (hout, pvc, staal, alu), bij kozijnvervanging vrijwel altijd 
een alternatief ontstaat wat afwijkt van het oorspronkelijke. 

Dat heeft vooral de volgende oorzaken: 
vergrote sponningen voor isolerende beglazing (technische eisen, garantie)---> 

zwaardere profielen. 
Dit betekent, dat zelfs vervangende houten kozijnen bijna per definitie zullen afwijken van 

de oorspronkelijke. 
toegevoegde voorzieningen, zoals vent. roosters/suskasten en doorvalbeveiligingen 

(Bouwbesluit). 
Het is belangrijke deze elementen direct in het ontwerp mee te nemen, zodat een 

harmonieus beeld ontstaat (bouwkundige ventilatie voorzieningen, doorval-stang tussen i.p.v. 
tegen kozijnprofielen etc.) 

gevraagde stelruimte --->afwijkende aansluiting met gevel. 
In de meeste gevallen is het plaatsen van een exacte kopie van het oude kozijn 

maatwerk en door de hoge kosten daarvan geen realistische optie. Alleen indien er 
oorspronkelijk ook met stelruimte is gewerkt is dit niet aan de orde (soms bij stalen kozijnen, 
vaak bij moderne naoorlogse bouwwijzen). 
Dit laatste aspect legt meteen een vinger op een zere plek. Het is vaak niet het nieuwe gevelelement 
zelf dat afbreuk doet aan de architectuur, maar de manier waarop dit in de gevel is geplaatst: 

grote stelruimte rondom 
slordige afdekking oude kozijn 
sterk contrasterende rubber aanslagprofielen 
niet parallelle stijlen (kunststof) 
niet haaks; onder spanning (kunststof) 

Dit lijkt vooral in de stormachtig gegroeide kunststofmarkt, waarin veel ondeskundige 
plaatsingsbedrijven opereren, een nog niet overwonnen probleem. 



5. HOUT 

dimensies en profiel: 
geschikt voor vervanging van hout 

veelzijdig, veelvormig 
"gemiddelde" tussen eisen en hist. karakter mogelijk 
met garantie 

onbeperkt kleurgebruik 
onderhoudsgevoelig 

technische specificaties goed 
bouwfysische specificaties goed (isolatie) 

kosten laag 
onderhoud hoog 

Plaatsing: 
maatwerk 

mooist, nauwelijks stelruimte, geen rubbers etc nodig 
meestal te duur 

nieuw stelkozijn; multiplex 
mooi, weinig stelruimte 

oude kozijn aanpassen 
a. inhaakkozijn 

oude kozijn moet goed zijn 
blijft in beeld 
verdient voorkeur 

b. inschuifkozijn 
oude kozijn liefst uitfrezen 
oude kozijn netjes afdekken! 

Indien stelkozijn aanwezig 
inschuifkozijn 
weinig problemen 
wel netjes afwerken 

6. KUNSTSTOF 

dimensies en profiel: 

families: 

geschikt voor vervanging van hout 
niet voor staal!! 

6.1 . Schuifsystemen 
vrij zwaar gedimensioneerd 
verspringing glasvlakken 
doorlopen glaslijn 
veel ontwikkelingen gaande 

6.2. Toegevoegde aanslag (neus) 
slank alléén voorrand (aanslag op stelkozijn) 



door neus wel technisch eenvoudige aansluiting op stelkozijn 
kleine profielkamers ---> diepte niet uit te buiten voor stijfheid 
geen verdiepte tussenprofielen mogelijk! 
geen verspringing glasvlak mogelijk 
optelling drie vlakken (neus, glasflens, raam) ---> vlak effect 

->» resultaat is: oude vlakke pvc kozijn, met alleen een verdiept kader 
daardoor niet voor gordel 1920-'40 of na-oorlogs 
in vooroorlogse situaties kan het soms een oplossing zijn 

6.3. Geïntegreerde aanslag 
totaal vrij slank (absoluut) 
door 2 i.p.v. 3 vlakken: slankere indruk (relatief) 
aanslag op stelkozijn naar keuze (geïntegreerd /losse inkliklijst) 
verdiepte tussenprofielen (soms keus, soms alleen verdiept!) 
bij vlakke kalven optie: kleur (wegvallen t.o.v. kozijn kader) 
verspringing glasvlak soms mogelijk 

->>> resultaat is: beter voor alle vier geveltyp 

6.4. Algemeen kunststof 
denken in systeem 
ontwikkelen duur, beperking in vorm diversiteit 
systeem· moet 1 00% aan eisen voldoen, geen speelruimte 

beperkt kleurgebruik 
in de massa: te gele crème 
lak: onderhoud! 
folie: beperkte keus, duurzaamheid 
coëxtrusie: beperkte keus, wel goed, maar duurder 

onderhoudsarm, behalve lak 

technische specificaties goed, wel wat buigzaam -> beperkingen maat 
bouwfysische specificaties goed (isolatie) 
goed letten op beluchtingsgaatjes/kapjes etc 

kosten laag 
onderhoud laag 

Plaatsing: 
mogelijkheden beperkt: 

altijd inschuifkozijn 

nieuw stelkozijn; multiplex 
mooi, weinig stelruimte 

oude kozijn aanpassen 
oude kozijn netjes afdekken! 

Indien stelkozijn aanwezig 
weinig problemen, wel netjes afwerken 

7. STAAL 

dimensies en profiel: 
geschikt voor vervanging van staal 

denken in systeem 
toch redelijk flexibel qua draairichting/beglazing combinaties 



ontwikkelen duur, beperking in vorm diversiteit 
systeem moet 1 00% aan eisen voldoen, geen speelruimte 

"onbeperkt" kleurgebruik RAL 
wel "harde" kleuren 

duplex verzinken zeer duurzaam 
dan ook onderhoudsarm 

technische specificaties goed, 
bouwfysische specificaties stoeltjes beperkt 

koudebrug 
condensatie opvangen 
bij koudgevouwen geen problemen 

kosten zeer hoog 
eigenlijk alleen voor restauratief werk 

onderhoud vrij laag 

Plaatsing: 
altijd stelconstructie nodig 

maar die zit er meestal al 

8. ALUMINIUM 

dimensies en profiel: 

families: 

sommige geschikt voor vervanging van staal 
oude generatie niet geschikt 
één voor hout, viel tegen (Heuck) 

a. binnen beglazing 
glaslijst binnen profieldiepte 
dus slanker 
dus niet voor grote vlakken 
let op h.s.w. 

b. buiten beglazing 
toegevoegde kamer, afgeschuind 
daardoor grotere diepte--> aanzicht van opzij! 
iets duurder 

zeer sterk denken in systeem 
binnendraaien --> binnenbeglazen etc. 

ontwikkelen duur, beperking in vorm diversiteit 
systeem moet 1 00% aan eisen voldoen, geen speelruimte 

"onbeperkt" kleurgebruik RAL 
wel "harde" kleuren 
annodiseren leuk, meestal niet voor renovatie geschikt 

onderhoudsarm 

technische specificaties goed 
bouwfysische specificaties goed 

hoge warmte doorgang --> onderbreking --> dimensie profiel 



goed letten op beluchtingsgaatjes/kapjes etc 

kosten hoog 
onderhoud laag 

Plaatsing: 
altijd stelconstructie nodig 

maar die zit er meestal al 

10. BRANCHE 

De gevelelementen branche is voor een buitenstaander vaak moeilijk te overzien. Met name in de 
kunststofwereld raken zelf insiders weleens het spoor bijster. 
Dat komt doordat er vaak van een gedeeltelijke taakverdeling sprake is tussen profielproducenten, 
profielleveranciers, raamfabrikanten, raamleveranciers en montagebedrijven. Dit geldt vooral voor 
kunststof, in veel mindere mate voor metalen gevelelementen, en heel beperkt in sommige gevallen 
ook voor houten produkten. 

Leveranciers (systeemhouders) van kunststof of metalen profielen leveren verschillende profielen, 
die als halfprodukt onder de naam van de producent/leverancier met een type aanduiding op de markt 
worden gebracht. 
Raamfabrikanten maken hiervan "gevelelementen". Meestal wordt een type profiel echter door méér 
dan een bedrijf verwerkt, met slechts kleine onderlinge verschillen tussen de eindprodukten (vooral: 
h.s.w. en leveringsvoorwaarden/garanties e.d.). 
Vooral uit concurrentie-overwegingen worden de eindprodukten echter meestal onder hun eigen 
naam en type-aanduiding op de markt gebracht. 
Voor de afnemer ontstaat hierdoor een uiterst verwarrende situatie, waarbij twee schijnbaar 
verschillende produkten in werkelijkheid vrijwel identiek blijken. 
Vooral bij kunststof is het dus van belang altijd de herkomst van het profiel te kennen, om de 
eigenschappen te kunnen naslaan in de literatuur. 

Een verdere complicatie treedt op doordat veel raamfabrieken niet zelf leveren en plaatsen. In 80% 
van de gevallen regelen fabrieken van kunststoframen zelf de montage, maar vaak worden daarvoor 
andere bedrijven ingeschakeld die soms aan de fabriek gelieerd zijn, maar soms ook niet. 
Ook zijn er geheel zelfstandig werkende leveranciers/montagebedrijven die bijvoorbeeld middels 
advertenties in "de Kampioen" hun klanten werven. Daar zitten goede bij, maar ook héle slechte! 
Dat maakt het beeld er, zeker voor een relatieve "outsider'', niet eenvoudiger op. 

Deze sector is uiteraard moeilijk in beeld te krijgen, en het zullen vooral de activiteiten van dergelijke 
bedrijven blijken die voor Welstand en Monumentenzorg moeilijk onder controle te krijgen zijn. 

Tot slot moet mij nog wel van het hart, dat er in de gevelelementen branche zeker belangstelling 
bestaat voor esthetische aspecten en de ideeën van Welstand en Monumentenzorg. Opmerkelijk 
veel van de deelnemende bedrijven hebben laten weten zeker bereid te zijn om mogelijkheden te 
onderzoeken hun produkten in dat opzicht af te stemmen op architectonische criteria. 
Het probleem lijkt veeleer dat in de branche onvoldoende bekend lijkt, hoe die criteria luiden. 

Dit lijkt een uitstekend uitgangspunt om de reeds bestaande bescheiden wisselwerking tussen 
industrie en Welstand en Monumentenzorg verder uit te bouwen. 

Ir. Wessel de Jonge, arch. 


