
Bewoners informatie
Kozijn en gevel renovatie flatgebouw Aeckerstijn anno 2019

foto, beeldbank Amsterdam 

Westgevel, betreft huisnummers; 

21 t\m 43 1e etage
65 t\m 87 2e etage
109 t\m 131 3e etage
153 t\m 175 4e etage
197 t\m 219 5e etage
141 t\m 261 6e etage

Voor de inwoners van de Oostgevel is dit alleen ter informatie.



Renovatie westgevel

Amsterdam; 5 mei 2019

Geachte bewoner,

Met dit schrijven wil het bestuur u nader informeren over de voortgang van de westgevel 
renovatie.

Proefwoningen

De uitvoering van de proefwoningen en een evaluatie bijeenkomst met de betrokken 
aannemers en een bewoner hebben tot een aantal aanpassingen in de uitvoering geleid. 

Ook is tijdens deze werkzaamheden continu een inspecteur aanwezig geweest om de 
hoeveelheid asbest te bepalen. Op basis van deze asbest evaluatie is vastgesteld dat de sloop 
en verwijdering van het asbest uitgevoerd kan worden volgens Risicoklasse 1 = laagrisico.
In de begrotingen zijn wij hier ook van uitgegaan, maar het is fijn dat deze bevestiging er nu 
is. Risicoklasse 1 houd in; Onderstaand in cursief de werkwijze waar de asbestwerkers zich aan 
hebben te houden. 

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk mag niet boven de grenswaarde van <0,01 
vezels/cm3 (10.000 vezels/m3) uitkomen; 

• Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor 
het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar 
schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall; 

• Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable 
masker te worden gedragen; 

• Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende 
Instelling; 

• Asbestafval dient volgens de bestaande regels te worden verwerkt. 

Toelichting voor bewoner
Op de dag van de sloop van de bestaande gevel door Fa. Schijf  wordt er in uw 

woning een stofwand geplaatst. Deze bestaat uit een lattenconstructie met plastic. Bij de 
proefwoningen is ook gebruik gemaakt van een zeer sterk tape. Dit tape beschadigd het 
schilder- en stucwerk. Afgesproken is dat dit tape niet meer gebruikt worden en er  papieren 
schilders tape wordt gebruikt. 
Na de sloop en volledige asbestverwijdering wordt een houten noodwand geplaatst en de 
stofwand verwijderd. 

Het is nog steeds zo dat de bewoner de woning niet in of uit mag tijdens deze 
werkzaamheden. U mag wel tijdens deze werkzaamheden in de woning zijn, maar moet 
achter de noodwand blijven. Ook mag er op de galerij niet gepasseerd worden waar de 
asbest-sanering plaatsvind.
De bewoner dient zelf voor afdekking te zorgen van huisraad, vloeren en verder alles wat u 
dierbaar is. Volgens de bewoner van nummer 41 (Rosa van bestuur) veroorzaken de 
werkzaamheden behoorlijk wat bouwstof.



De Fa. Schijf maakt foto's van de bestaande situatie\woning, voordat met de sloop wordt 
aangevangen.

Voor de sloop dient de bewoner een nieuwe sleutel af te geven aan 1 van de 
bestuursleden. Geef de sleutel persoonlijk af.
Joke = nummer 187
Paul = nummer 137
Henk = nummer 181
Rosa = nummer 41

Bent U op de dag van de sloop niet aanwezig dan heeft het bestuur ook een sleutel 
nodig van het huidige slot.

Werkwijze
Er wordt gewerkt van links naar rechts op de galerijen. In de week 20 (13-05 \ 17-05) 

wordt een steiger gepaatst op etage 1 t\m 5. deze steiger staat dan voor 4 woningen n.m.l 
nummer 199-201-203-205 op de 5e etage. Deze range wordt aangehouden op etage 4 t\m 1.
De renovatie verloopt van boven naar beneden. Hierna wordt het linker deel van de steiger 
verplaatst naar rechts. Na de 1e dag wordt er dus steeds aan 4 woningen gewerkt op 2 
verschillende etages. 

Omdat er zeer veel materiaal af- en aangevoerd wordt is passeren van de werkzaamheden 
lastig en moeilijk. Via een andere etage kan de woning bereikt worden. Aan het einde van de 
1e dag krijgen de bewoners een sleutel van de nooddeur. 
Als er asbest verwijderd wordt is passeren op de galerijen verboden. Voor medwerkers van 
aannemers en\of betrokkenen is tijdens de werkzaamheden een veiligheidshelm verplicht.

Verlichting
De nieuwe gevel staat iets anders naar voren. De lampen kunnen dus niet terug 

geplaatst worden omdat de kabels te kort zijn. We gaan dus nieuwe kabels trekken vanuit 
het kantoor waar de aanvoerdoos in het plafond zit naar etage1 en dan verder naar 2, 3, 4, 5 
en 6.
Er is ook besloten om nu toch maar armaturen te gaan plaatsen op basis van LED 
verlichting. We hebben een ander armatuur geselecteerd wat een lichtbundel naar beneden 
en opzij heeft, waardoor de galerij veel beter verlicht wordt. Het nieuwe armatuur is al 
gemonteerd bij nr 43 en 87. Dus U kunt al bekijken hoe de verlichting wordt.

Ook gaan we op de westgevel aan het begin van de galerij een armatuur plaatsen, Doordat 
de gevel weg is, kan er een gat geboord worden vanuit het front van de 1e woning naar de 
lamp op de muur.
Ik denk dat we hiermee de wensen van een aantal bewoners goed invullen.

Deurbel
Het is gebleken dat veel woningen geen oorspronkelijke deurbel meer hebben. 

Besloten is om het belsysteem bij de deuren te herstellen.  Bij de proefwoningen werden bij 
diverse bedradingen sluitingen ontdekt. Dit veroorzaakt storingen in het intercomsysteem.
Er wordt een nieuwe beldraad getrokken vanaf de voordeur tot in de meterkast. In de 
meterkast wordt de beldrukker aangesloten op het intercom toestel. U eventuele eigen bel 
komt hiermee te vervallen. 



Tussenwanden
In een aantal woningen zijn de tussenwanden van de 2 slaapkamers niet meer 

aanwezig. Dit is geen probleem voor de bevestiging of constructie van de nieuwe gevel. Dit 
geldt ook voor gewijzigde gevels tussen de hal en de keuken. Ter plaatse van de tussenwand 
wordt een afwerking gemonteerd in en op de gevel.

Radiatoren
Al meer dan 50% van de bewoners hebben  de firma C.C. Nijenhuis opdracht 

gegeven voor het leveren van nieuwe radiatoren. Het is aantrekkelijk omdat de 
montagekosten en de afsluiters voor rekening komen van de VvE.  De pootjes van de 
radiatoren worden uitgefreesd of gezaagd in de plint. Dus niet op de plnit geplaatst zoals in 
de proefwoningen. 

Veiligheid kettingje
Enkele bewoners hebben gevraagd om een deurketting. Dit is getest en met de 

standaard systemen niet goed te bevestigen. Het idee om het standaard op alle deuren te 
monteren is vervallen, Bewoners die het willen kunnen het apart aanvragen bij het bestuur. 
Ondertussen wordt gezocht naar een goede oplossing. De deur is standaard voorzien van een 
deurspion. 

Oplevering
De gevel wordt per 2 woningen aan het bestuur opgeleverd door een visuele inspectie 

van een bestuurslid en de uitvoerder van Ploeg. Komt U problemen tegen met de ramen of 
deuren, meld dit zo snel mogelijk bij het bestuur ( bestuur@aeckerstijn.nl). Bij de 
oplevering wordt er ook gelet op eventuele schades. Ook deze dient U direct te melden aan 
het bestuur.

Start van de werkzaamheden
In week 20, van 13 mei tot 17 mei wordt de renovatie weer opgepakt. In deze 

week worden de steigers geplaatst door Rovers steigerbouw. De firma Nijenhuis verwijderd 
op afspraak de radiatoren en Mikron elektrotechniek verwijderd 2 strengen lampen van de 
galerij-verlichting. De firma's Schijf en Ploegkozijnen gaan bezig met de bouwplaats 
inrichting.

Ook is in deze week het parkeerverbod weer van kracht op de aangegeven plekken. 
Parkeer hier niet en ook niet langs de hekken.

Namens het bestuur van VvE flatgebouw Aeckerstijn
Ing. H. van 't Kruis

henk@aeckerstijn.nl
www.aeckerstijn.nl

mailto:bestuur@aeckerstijn.nl

