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OVER STIJLEN EN REGELS 
Strengere regels voor stijlvolle De een kiest bronsgroen aluminium, de 

kozijnrenovatie bovenbuurman houdt het op witte kunst-
stof, de andere kant van het portiek heeft 

Er bestaan verschillende goede redenen om de voorkeur voor blank gelakt hardhout en 
te overwegen de kozijnen van uw woning het oudere echtpaar beneden laat de oude 
te vervangen. Houten kozijnen hebben van ~en ramen liever nog eens overschilde-
nature een beperkte levensduur, zelfs bij ren in standgroen. 
goed onderhoud Een kostbaar schilderwerk De lappendeken die zo ontstaat herinnert 
op rotte kozijnen is immers dweilen met de in bijna geep enkel opzicht meer aan de 
kraan open. De typerend slanke stalen trotse straatwanden, die ooit een grote 
kozijnen hebben een slechte reputatie door- architectonische eenheid vormden. '"' • dat ze nogal eens roesten. Vaak blijkt dat In Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 

./ 

overigens te wijten aan gebrek aan onder- lijkt <f:it nog niet zo sterk aan de orde. Maar 
houd. ook hier grijpt - als we niet oppassen - de 
Maar in veel gevallen is het niet eens een verloedering snel om zich heen. Hier ligt 
kwestie van vergane kozijnen of bladderen- daarom een taak voor de VSW en iedereen 
de verf die de eigenaar van een mooi huis die de leefomgeving in deze wijken aan het 
ertoe brengt aan nieuwe kozijnen te denk- hart gaat 
en. Dikwijls wil men dubbele beglazing om 
de gasrekening in toom te houden of tegen Reparatie of vervanging 
verkeerslawaai. Een huis wordt dan boven-
dien in de meeste gevallen meer waard. Bij gevelrenovatie moet een keuze worden 

gemaakt tussen reparatie en vervanging 
In de meeste gevallen, omdat soms zulke van de kozijnen. Reparatie veroorzaakt in 
ontsierende vervangende kozijnen worden prindpe weinig of geen veranderingen in 
gekozen, dat de karakteristieke uitstraling het gevelbeeld, en heeft daarom in dat 

e van een woonhuis sterk wordt aangetast opzicht de voorkeur. Bovendien is het in , ) 
Bijvoorbeeld het Haagse Welstandscollege beginsel gunstig voor het milieu: volledig 
(vroeger "schoonheidscommissie") heeft er en gelijkwaardig hergebruik, vaak zelfs 
al op gewezen dat de waarde van een pand inclusief glas. 
dan juist weleens zou kunnen verminderen. Bestaande kozijnen zijn niet altijd geschikt 
De Rotterdamse Commissie voor Welstand voor dubbelglas, omdat de sponningen niet 
en Monumenten heeft bovendien pas laten hoog en diep genoeg zijn. Bij houten ko-
weten, dat voor bouwvergunningen en der- zijnen kan de sponning soms worden uitge-
gelijke strenger zal worden gelet op de freesd, waarbij moet worden opgepast dat 
vervangende kozijnen. de hoekverbindingen intact blijven. Anders 

kan de sponning nog worden vergroot door 
Lappendeken het kozijn wat op te dikken met latten, 

maar dat verandert natuurlijk het beeld. 
Vooral in typisch Rotterdamse wijken a1s In combinatie met een goed reparatie-
Blijdorp en Bergpolder zijn de statige systeem kan op deze manier een goede op-
wanden ·van baksteen2J'Cbitectuur verbrok- lossing worden gevonden. In de laatste 
keld. Het versnipperde huizenbezit van de jaren zijn een aantal reparatiesystemen 
in appartementen gesplitste bouwblokken geintroduceerd die gebaseerd zijn op een 
werkt in de hand, dat elke eigenaar/he- combinatie van herstel (het weghalen van 
woner een andere keuze maakt uit de de rotte plek) en preventieve maatregelen, 
kozijnen-catalogus. om herhaling te voorkomen. 
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Met de geboden systematische aanpak kun
nen zulke duuiozame resultaten worden be
haald dat vrijwel dezelfde garanties als bij 
nieuwe houten kozijnen worden geboden, 
en dat alles tegen een veelal gunstiger 
prijs. 

St2len ramen berstellen 

Stalen kozijnen zijn in veel gevallen ook 
prima te herStellen. Een vakkundige onder
houdsbeurt doet soms al wonderen. 
Sterk verroeste onderdorpels kunnen 
worden weggesneden en . vervangen door 
nieuwe stukken profiel, die hier en daar 
nog wel op voorraad liggen. De heden
daagse stalen profielen komen uit Engeland 
en wijken iets af in maat. Een oplossing is 
dan bijvoorbeeld een klein deel van de 
kozijnen geheel te vervangen door het 
Engelse produkt en het vrijkomende origi
nele materiaal de gebruiken voor reparatie 
van de rest Ook zijn de oude profielen in 
kleinere hoeveelheden goed na te maken. 
In tegenstelling tot de houten kozi.jnen 
moet bij stalen kozijnen in alle gevallen de 
beglazing eerst worden verwijderd, maar 
als op isolatieglas wordt overgegaan moet 
. dat toch al. Soms moeten stalen kozijnen 
voor reparatie echter helemaal worden 
verwijderd. Ze kunnen dan in de werk
plaats worden verzinkt en gespoten, zodat 
een duurzaam resultaat wordt behaald. 

V oor isolerende beglazing kan bij stalen 
kozijnen een oplossing worden gevonden 
door dit met een kunststof kliklijsije in de 
sponning van bestaande stalen kozijnen 
aan te brengen - het franse Confortglace 
systeem. De ongelsoleerde staalprofielen 
vormen maar zo'n klein percentage van het 
raamoppervlak, dat de warmte die 
daardoor verloren gaat verwaarloosbaar is. 

's Winters vormen de profielijes dan aan de 
binnenzijde wel een relatief koud oppervlak 
· een "koudebrug" · waarop weleens con
densatie ontstaat We zijn daaraan niet 
meer zo gewend, maar als het condens
water wordt opgevangen in een gootje 
onderaan het kozijn kan het eigenlijk 
helemaal geen kwaad. 

Oorspronkelijke karakteristiek 

Als de vensters te ver heen zijn voor 
reparatie, moet aan vervanging worden ge
dacht Het is niet mogelijk aan te geven 
hoe en met welke produkten in het alge
meen gevels verantwoord te renoveren 
zijn; daarvoor zijn gevels onderling veel te 
verschillend. Het is daarom erg belangrijk 
dat eerst goed wordt bekeken welke oor
spronkelijke karakteristieken de gevel van 
uw huis heeft of had. Het kan de moeite 
lonen hiervoor een deskundige in te 
schakelen. 

Stamt het gebouw uit de periode tot circa 
1920, dan zal het meestal van tamelijk 
eenvoudige houten kozijnen zijn voorzien. 
Het roomwitte kozijnhout is ongeprofileerd 
en nogal slank - vaak in buitenaanzicht 
nauwelijks 35 mm · en is voorzien van een 
donkergroen verticaal schuifraam. Een 
bovenlicht is meestal vast en ligt naar 
voren. Soms zijn er verticale glasroeden in 
áangebracht en glas in lood. · 
In de periode tussen de twee Wereld
oorlogen ontstond een architectuur met 
relatief grote raamopeningen. De meest ver 
doorgevoerde uitingen van deze archi
tectuur kenmerken zich door stalen 
kozijnen. Deze werden gekozen vanwege 
hun slankheid om zoveel mogelijk licht en 
lucht binnen· te halen, maar ook om zo 
rank en ijl mogelijk te construeren. Dit was 
een belangrijk uitgangspunt van de zoge
naamde Nieuwe Zakelijkheid, en daarmee 
karakteristiek voor die architectuur. 

11 
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Architecten . die een meer plastisch vorm
gegeven baksteenarchitectuur ontwierpen · 
het Expressionisme · hadden juist dikwi.jls 
voorkeur voor houten kozijnen. In tegen
stelling tot de oudere houten vensters iS 
het kozijnhout veel zwaarder en vaak voor
zien van proiDeren. Horizontale tussen
regels, of "kalven", zijn vaak markant 
aanwezig. De bovenlichten springen vaak 
naar voren en zorgen met het schaduwspel . 
rond de zware stijlen en kalven voor een 
expressief beeld 

Na-oorlogse woningen zijn vaak voorzien 
van strak vormgegeven, slanke houten 
kozijnen. Soms gaat het om verdiepings
hoge puien, die tussen de vrij dragende 
vloeren zijn gemonteerd. Bij wijze van 
borstwering is er dan een dicht of een 
draadglas paneel in opgenomen. 
Heel typerend is dat de ramen · dus de 
gedeelten die open kunnen · goed herken
baar zijn, doordat het vaste glas direct in 
de kozijnen is gezet In de 19e eeuw 
werden ook de vaste gedeelten altijd in 
raamhout geplaatst, zodat daar de vaste en 
de beweegbare gedeelten op het oog 
nauwelijks te onderscheiden zijn. 

Het spreekt vanzelf dat bij zulke 
verschillende architectonische karakter· 
istieken ook ve~ende vervangende 
kozijnen moeten worden gezocht Het is 
niet zo gemakkelijk de weg te vinden in 
kozijp.enland, waarbij elke leverander 
alleen maar denkt aan de afzet van zijn 
eigen kozijnen,, of die nu goed passen bij 
de oorspronkelijke vormgeving of niet 

De nieuwe generatie kunststof kozijnen 
vertonen uiterlijk overeenkomst met de 
oude houten vensters, doordat de profielen 
verdiept zijn. Let ook op het kleurgebruik. 
Foto: W. de Jonge. 

Verticale schuiframen uit de vorige eeuw 
hebben een typerend kleurgebruik Door 
het diepliggende raam ontstaat een 
levendige schaduwwerking. 
Foto: E. de Jonge 
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Kunststof kozijnen 

Afgezien van de vormgeving gelden voor 
kunststof kozijnen· voor de renovatie 
dezelfde voor- en nadelen als voor pvc 
kozijnen in het algemeen. Kunststof is 
relatief goedkoop en vergt weinig 
onderhoud. 
Het is verstandig na te gaan of de lever
ancier zich verplicht heeft aan de terug
nameplicht voor pvc kozijnen, in verband 
met het milieu. 
In de laatste tien jaar heeft echter de 
verschijningsvorm van de kunststofkozijnen 
het stadsbeeld in sommige buurten onher
stelbaar beschadigd. Kunststof. is een 
relatief buigzaam materiaal. Daarom 
worden er stalen verstijvingsprofielen 
binnen in de kunststofprofielen geschoven. 
Er is een flinke doorsnede van stijlen en 
dorpels nodig, om het kozijn de nodige 
stevigheid te verlenen. De gladde pvc 
profielen ogen daarom vaak nogal lomp en 
grof. 

Vergeleken met de oorspronkelijke houten 
kozijnen gaven deze kunststofvervangers 
bovendien ook een heel vlak beeld. Bij de 
oude houten vensters ligt het glas meestal 
diep weg, zodat de zijkant van het room
witte kozijn (de "dagkant") opvallend in 
het zicht komt De schaduwwerking die zo 
ontstaat is heel beeldbepalend en. de gevel 
krijgt hierdoor een levendig karakter. Bij 
veel kunststofkozijnen ligt het glas ver naar 
voren waardoor die dieptewerking ver
dwijnt en er een doods beeld ontstaat 

Een houten kozijn uit de periode 1920-
1940 (rechts) met een sterke profilering. 
Sommige hedendaagse kunststof kozijnen 
kunnen ook dit beeld aardig benaderen 
(links). 
Foto: Europrovyl. 

Nieuwe generatie 

··· · Sinds enige tijd is er echter sprake van een 
nieuwe · generatie kunststofkozijnen, die 
uiterlijk veel meer lijken op traditionele 
houten vensters. Daarnaast bestaan ook 

.. nog enkele typen kunststofkozijnen met 
~-verticaal schuivende ramen. De schuif
systemen vereisen echter een nogal forse 
maat profie~ waardoor dit soort vensters 
niet erg elegant overkomt Verbeterde 
produkten zijn echter in voorbereiding. 
Belangrijkste karakteristiek van de nieuwe 
generatie pvc kozijnen is, dat de nieuwe 
profielen een veel grotere diepte hebben en 
het glas diep in de profielen is geplaatst 
De voor houten kozijnen zo typerende dag
kant is hier dus ook aanwezig. Bij der
gelijke "verdiepte" profielseries zijn twee 
verschillende oplossingen bedacht om deze 
dagkant te creeren, waarvan de ene duide
lijk meer succesvol is dan de andere. 
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Bij de eerste groep "verdiepte" profielen is 
uitgegaan van de al langer bestaande, 
vlakke pvc profielen. De profielen die 
rondom het kader vormen tegen het met
selwerk zijn daartoe voorzien van een sterk 
naar voren stekende rand, een zogenaamde 
"neus". Een nadeel van deze systemen is, 
dat alleen deze kaderprofielen zo'n neus 
hebben. Als een kozijn van tussenstijlen of 
een kalf moet worden voorzien, kunnen die 
alleen vlak worden uitgevoerd. Vooral bij 
grote kozijnen die door tussenprofielen zijn 
onderverdeeld, ontstaat zo voor het oog 
een toch nog vlak kozijn. Alleen door het 
verdiepte kader rondom verschilt het nog 
van de lelijke kunststoframen waar we nu 
juist zo graag vanaf willen. Vooral bij de 
architectuur uit de periode 1920 - 1940, 
waaraan onze wijk zo rijk is, blijft het 
resultaat dan teleurstellen. 

Belangrijke details 

De andere groep betreft geheel nieuw 
uitgedachte series "verdiepte" profielen, 
waarvan sommige een grote variatie aan 
detailleringsmogelijkheden kennen. De 
vorm van deze profielen is direct ontleend 
aan de traditionele houten kozijnen. 
Bijna al deze systemen hebben ook ver
diepte profielen voor tussenstijlen en 
kalven. Het is aardig om er eens op te 
letten hoe de kalven in de bestaande 
kozijnen van uw woning er uitzien. Is het 
kalf verdiept en springt het dus naar 
voren ten opzichte van het kozijnkader en 
{bijna) in het vlak van het bovenraam? Dat 
laatste komt heel veel voor en is heel 
bepalend voor de uitstraling van de gevel 

Sommige series verdiepte. kunststofprofielen 
kunnen naar keus van een vlak of een ver
diept kalf worden voorzien. Andere ver
diepte series bieden die mogelijkheid niet 
en bieden alleen ~nprofielen die ook 
verdiept zijn; in zo'n geval zou het weleens 
kunnen, dat een architectonisch karakter
trek verloren gaat 

Dit is maar een voorbeeld van de vele 
details die van belang zijn. Een ander 
voorbeeld is de mogelijkheid voor het 
toepassen van de oorspronkelijke kleur
stelling. De gemeentelijke Welstands
commissie heeft een brochure uitgegeven 
waarin veel van dergelijke details worden 
toegelicht en besproken. Deze folder kan 
daarom een steun zijn om tot een goede 
keuze te komen. 

De vorige generatie pvc kozijn was veel te 
vlak in vergelijking met de oorspronkelijk 
houten vensters. Let ook eens op de slordig 
geplaatste schroefdoppen. 
Foto: W. de Jonge. 

J 
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Renoveren in de slanke lijn 

Het spreekt vanzelf dat voor de vervanging 
van stalen kozijnen de kunststof produkten 
helemaal niet in aanmerking kunnen 
komen. De zware pvc profielen staan in 
schril contrast met de uiterst slanke 
oorspronkelijke stalen vensters. 
Nog steeds zijn er stalen kozijnen op de 
markt Uit Engeland worden produkten 
ingevoerd die uiterlijk sterk lijken op de 
. oude · typen, maar van een veel hogere 
kwaliteit zijn qua duurzaamheid, tocht
dichting enzovoorts. Datzelfde geldt min of 
meer voor een aantal Zwitserse series, die 
echter wat breder zijn. 
Met het genoemde Confortglace systeem 
kan in zulke kozijnen ook dubbelglas 
worden geplaatst Een nadeel van de 
hedendaagse stalen kozijnen is wel, dat ze 
weliswaar zeer duurzaam maar ook erg 
kostbaar zijn. 

Als alternatief zijn er een aantal eigentijdse 
geisoleerde aluminium raamtypen die zo 
slank zijn vormgegeven dat ze aardig bij 
het oorspronkelijke uiterlijk van stalen 
ramen aansluiten. Deze bieden tevens 
moderne voordelen zoals isolatieglas en 
goede tochtdichting voor een aantrekke
lijker prijs. 

De eerder genoemde folder waarschuwt, 
dat de keuze voor een bepaald type 
aluminium kozijn heel zorgvuldig moet 
worden gemaakt. De diverse systemen zijn 
namelijk in zichzelf nogal star wat betreft 
variatiemogelijkheden. 
De slankste systemen zijn voorzien van 
buitenbeglazing - wat een nadeel kan zijn 

Er bestaan moderne aluminium kozijnen 
die zo slank zijn, dat ze erg aan de oude 
stalen ramen herinneren. 
Foto: W. de Jonge. 

ten aanzien van inbraakveiligheid - maar 
· voldoen alleen als ook de delU"en en ramen 
naar buiten openen. Naar binnen draaiende 
delen zijn alleen mogelijk met allerlei 
hulpprofielen, die door de lompe vorm
geving het slanke resultaat teniet doen. 

De aluminiumkozijnen met binnenbeglazing 
zijn iets minder rank, en hebben het 
omgekeerde bezwaar: alleen eveneens naar 
binnen draaiende deuren en ramen Zien er 
netjes uil Het is dus zaak vooraf goed na 
te denken welke draairichting ramen en 
deuren moeten hebben, voor U zich aan 
een bepaald type kozijn verplicht 

Het venster in de gevel. 

Vervangende kozijnen zien er vrijwel altijd 
anders uit dan de oorspronkelijke. Dat 
komt alleen al doordat het plaatsen van 

. ... dubbelglas grotere sponningen vereist, 

.:~-zodat de kozijnprofielen wat zwaarder 
moeten zijn dan vroeger. 
Ook is_ het op basis van het nieuwe 
Bouwbesluit vaak noodzakelijk allerlei 
voorzieningen toe te voegen, bijvoorbeeld 
voor ventilatie of een zogenaamde doorval
beveiliging voor een hoog geplaatst 
venster. 

... : 

. 15 
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Zulke toevoegingen moeten zorgvuldig wor
den vormgegeven, omdat een op zichzelf 
mooi kozijn er gemakkeUjk door wordt 
ontsiert 
Een belangrijk punt is echter ook de 
manier waarop een nieuw kozijn in de 
gevel wordt aangebracht Heel vaak worden 
nieuwe kozijnen in de oude houten kozijn
en geschoven. Omdat altijd wat extra 
ruimte nodig is om een nieuw kozijn op z'n 
plaats te schuiven ontstaat rondom het 
kozi.jn een spleet De manier waarop die 
wordt ·afgewerkt met slordig afgesneden en 
vastgespijkerde plastic strips of sterk 
contrasterende rubber randen is soms bij 
de beesten af. 

Dit laatste 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 Vooral in de storm
achtig gegroeide kunststofmarkt, waarin · 
veel ondeskundige plaatsingsbedrijven 
opereren, is dit een nog niet overwonnen 
probleem. 

Verscherpt Welstandsbeleid 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat 
vensters de architectonische karakteristiek 
van gevels bepalen, en daarmee een be
langrijk aspect zijn in het stadsbeeld.De 
snel om zich heen grijpende verloedering 
van hele stadswijken door kozijnrenovatie, 
is voor de Rotterdamse Commissie voor 
Welstand en Monumenten aanleiding ge
weest een onderzoek te laten uitvoeren om 
betere oplossingen voor het vervangen van 
kozijnen in beeld te brengen. 
Dit onderzoek is opgedragen aan Leo de 
Jonge architecten te Rotterdam en uit
gevoerd door de auteur van dit artikeL 
Het is opgezet als een vergelijkend produkt
onderzoek waarbij vooral is gelet op het 
uiterlijk van de verschillende produkten, 
maar in nadrukkelijke relatie met milieu
aspecten, technische kwaliteit en kosten. 

De Commissiè kan op basis van deze ge
gevens goed gefundeerd adviseren inzake 
kozijnvervanging. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gewezen worden op alternatieve oplossing
en, die beter passen bij de te renoveren 
geve~ zonder dat daar noodzakelijkerwijs 
meer voor moet worden betaald. 
De resultaten van het onderzoek zijn 
samengevat in de al eerder genoemde 
brochure "Kozijnen", die bij de Gemeente 
kan worden aangevraagd. 

De keerzijde hiervan is natuurlijk wel, dat 
de Commissie in het vervolg veel strenger 
zal gaan optreden tegen onzorgvuldige 
kozijnvervanging. De goede alternatieven 
zijn nu immers voor iedereen in principe 
beschikbaar en bekend. Op een bijeenkomst 
op 5 oktober jongstleden die aan dit onder
werp gewijd was, is een verscherping van 
het Welstandsbeleid ten aanzien van kozijn
vervanging dan ook aangekondigd. De VSW 
onderschrijft dit vanzelfsprekend van harte. 

Wessel de Jonge 
Rotterdam, 10 oktober 1994. 

Wessel de Jonge is voorzitter van de Studie 
en Inventarisatie Commissie van de VSW 

Noot: de brochure''Kozijnen" is te 
bestellen bij : 

Secretariaat van de Commissie 
Welstand en Monumenten 

' Postbus 669!}, 
3002 AR Rotterdam 

' ' 
Tel 0/04894820. 

Voor de doe-het-zeivers wordt veel 
lilindacht besl8ed 1111n het repareren van 
houten Ilozijnen In het boek "Uw huis van 
buiten op/mappen" uit de ''Ze!fklussen"
serie van de Consumentenbond. 


