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Nieuw-Vennep, Zwolle, den Haag, Oosterhout, 

Eindhoven: op al deze plaatsen – en in nog veel meer 

dorpen en steden – waren incidenten met kopgevels. 

De buitenmuur van deze gevels vielen, geheel of 

gedeeltelijk, naar beneden. In Nederland gebeurden 

deze incidenten gelukkig zonder slachtoffers. In België 

echter vielen wel twee doden toen een kopgevel 

gedeeltelijk instortte. De reden dat de buitenmuur 

instort komt doordat de toegepaste spouwankers zijn 

gecorrodeerd en in sommige gevallen is het gebruikte 

cement niet van de juiste kwaliteit geweest. 

Binnen drie maanden
Al in 2007 gaf het ministerie van VROM een noodsignaal 

af, om het probleem van de kopgevels te inventariseren 

en waar nodig te verhelpen. Globaal gezien gaat het 

om gebouwen die gebouwd zijn tussen 1940 en 1980 

en vier of meer bouwlagen hebben. De inventarisatie 

geschiedt door de gemeenten die de eigenaren van 

deze gebouwen de opdracht geeft de gevels te laten 

controleren en indien nodig te laten renoveren. 

Let op: indien de gemeente een gebouweneigenaar 

aanschrijft, moet de controle binnen drie maanden 

plaatsvinden. Ook in 2012 constateert VROM dat er  

tot op dat moment weinig gebeurd is.

De oplossing
De gebouweigenaar, vaak de Vereniging Van Eigenaren 

(VVE), is verantwoordelijk en aansprakelijk. Een duivels 

dilemma voor een VVE omdat het laten renoveren van 

de gevels meestal niet is opgenomen in het Meer Jaren 

Onderhouds Plan (MJOP). Dit betekent extra kosten, 

zeker als blijkt dat de gevel onveilig is en gerenoveerd 

moet worden. IJsselmonde kan u helpen met dit grote 

en kostbare probleem. 

PROBLEEM:  
KOPGEVELS KUNNEN ONVEILIG ZIJN EN INSTORTEN
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Wat kunnen wij voor u betekenen? IJsselmonde maakt 

een quickscan, hiermee controleren wij de kopgevels 

en informeren u over de aandachtpunten. Wanneer 

blijkt dat een of meer gevels een risico vormen, kunnen 

wij deze nader onderzoeken. Het rapport dat wij laten 

maken door een officïele constructeur, krijgt u zodat u 

de veiligheid kunt aantonen en samen zoeken we dan 

naar een goede, maar vooral veilige oplossing.

c
o

n
s

tr
u

c
tie

v
e

 v
e

ilig
h

e
id

 v
a

n
 g

e
v

e
ls

   

constructieve 
veiligheid 
van gevels 

SBR
Postbus 1819 
3000 BV Rotterdam

T (010) 206 59 59
F (010) 413 01 75

sbr@sbr.nl
www.sbr.nl

Artikelnummer: 620.11
ISBN: 978-90-5367-535-9

SBR: Kennisplatform voor de bouw

SBR beschikt over een groot netwerk in de 
bouw en vastgoedwereld. We hebben ervaring 
met het bij elkaar brengen van zeer uiteen-
lopende partijen. De aard van de vraagstukken 
waarbij de hulp van SBR wordt ingezet is heel 
verschillend: ze gaan over verbeteringen in het 
bouwproces, maar bijvoorbeeld ook over brand-
veiligheid of zeer specifieke bouwtechnische 
kwesties.

Aanleidingen om SBR in te schakelen

•	 Kennis:	een	organisatie	kan	aanvullende	
kennis of ervaring gebruiken voor het 
oplossen van een vraagstuk.

•	 Neutrale	bril:	een	onderneming	zoekt	een	
onafhankelijke partner, die voor andere 
partijen geen ‘bedreiging’ vormt.

•	 Capaciteit:	een	organisatie	beschikt	over	te	
weinig medewerkers om een vraagstuk op te 
lossen.

•	 Netwerk:	het	ontbreekt	aan	contacten	en	
ingangen om een kennisprobleem op te 
lossen.

Uitgaande van de wensen en behoeften van 
klanten biedt SBR ook ondersteuning bij  
kennis overdracht via publicaties, evenementen 
en cursussen. Daarnaast investeert het kennis-
platform in nieuwe middelen, zoals multi-
mediale en online producten en diensten (wiki’s, 
podcasts, blogs, e-learning).

SBR, prettig kennis te maken.

Omslag-veliigegevels-2.indd   1 2-12-2011   10:46:07

AANBRENGEN VAN 
RENOVATIEANKERS



4  •  Veiligheid kopgevels -  IJsselmonde V.O.F.

NAAR EEN VEILIGE EN MOOIE GEVEL 
DIE OOK NOG ENERGIE BESPAART

Indien blijkt dat uw kopgevel 

niet veilig is kunnen wij deze 

renoveren door het aanbren-

gen van renovatieankers van 

het merk Thor Helical, een op-

lossing die zich al jaren bewe-

zen heeft. De ankers zijn van 

de hoogste RVS kwaliteit 316. 

Maar het veilig maken van de kopgevel is stap één, 

het is mogelijk om tegelijk de gevel te isoleren. Niet 

alleen bespaart dat veel energie, maar het resultaat is 

vele malen mooier wat direct leidt tot een waardever-

meerdering van het vastgoed. Groot voordeel is dat 

u bezuinigt op energieverbruik en de renovatie met 

gevelisolatie zich uiteindelijk vanzelf terugverdienen. 

 

In feite blijven de totale woonlasten gelijk. Indien blijkt 

dat de gevel geen renovatie behoeft, is er natuurlijk 

altijd de mogelijkheid om te kiezen voor gevelisolatie. 

De voordelen zijn hetzelfde, alleen is deze investering 

sneller terugverdiend. 

Kleine greep uit diverse afwerkingen.

Een mooi resultaat
Door de grote variatie in afwerkingen krijgt het gebouw 

een nieuw en eigentijds gezicht, neemt de leefbaarheid 

toe, stijgt het wooncomfort en dalen de onderhouds-

kosten. Met de afwerking stapt het gebouw ineens de 

21ste eeuw binnen en doet qua uiterlijk niet onder voor 

nieuwbouw.
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Opbouw buitengevelisolatie systeem

Kosten 
Een renovatie met het vastzetten met renovatie-

spouwankers en gevelisolatie drukken een zware wissel 

op het budget van een VVE, dat beseffen wij maar al te 

goed. Toch is het goed verder te kijken in de toekomst. 

Door de besparing op energiekosten verdient deze in-

vestering zich geheel terug en door onze unieke manier 

van werken en combinatie van specialismes kunnen wij 

een scherpe aanbieding garanderen.

UNIEKE 
VRACHTWAGEN

IJsselmonde heeft een jarenlange ervaring in 

het aanbrengen van gevelisolatie en we doen 

dit  uiterst efficiënt. We ontwikkelden in eigen 

beheer een vrachtwagen die uniek is in Europa 

en waarmee we volledig zelfstandig kunnen 

werken. In de vrachtwagen zit ons water, een 

compressor en een silo waarin twee ton mortel 

of sierpleister kan. Doordat wij geheel self sup-

porting zijn is de bewoners overlast minimaal.
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ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJTJE 

Rekenvoorbeeld
De totaalkosten zijn 4.500 euro per verdieping per kop-

gevel, hierbij gaan we uit van een verdiepingshoogte 

van 2.80 meter en een breedte van 10 meter met een 

sierpleister afwerking. (elke meter breder kost 10% 

extra)

Rekenvoorbeeld: De kosten voor de kopgevel wonin-

gen zoals getoond.

• 100 procent veilige gevels

• Esthetisch fraai uiterlijk

• Energetische gevel op het niveau van nieuw-

bouw of zelfs hoger

• De verplichte investering verdient zich terug

• Som van de woonlasten kan dalen

• De huidige MJOP veranderd positief

• Kosten efficiënte aanbieding door combinatie 

van werkzaamheden

• Eén aanspreekpunt

• Op verzoek uitgebreide bewonersinformatie

• Snelle uitvoering door combinatie van werk-

zaamheden

• Weinig overlast voor de bewoners

Abonnement
De werkzaamheden van IJsselmonde kunnen in 

een maandelijkse abonnementsvorm worden 

betaald. Naast de renovatie met spouwankers 

en de gevelisolatie voeren wij ook gedurende 15 

jaar het onderhoudsplan voor de kopgevels uit, 

de maandelijkse kosten zijn lager dan u denkt. 

Wij bieden u tevens de mogelijkheid meerdere 

zaken (kozijnen, dak etc) in deze abonnements-

vorm mee te nemen gedurende 15 jaar.

€ 4,65

renovatie 
spouwanker 

kosten
energievoordeel 

kopwoning

€ 3,70
€ 8,35

 Energievoordeel omslagpunt per kopgevel woning.
Berekend op de ISSO rekenwijze.

isolatie

€ 4,40
€ 4,65

Totale kosten per woning per maand bij 15 jaar.
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IJsselmonde is een no-nonsensebedrijf, wij zijn nuchter, zakelijk en bondig. 

Ons motto is ook dan ook niet voor niets: afspraak is  afspraak. Vooraf de uitvoering 

denken we uitgebreid met u mee over de uitvoering, details en alle andere zaken zodat 

deze de uitvoering niet in de weg staan. Onze medewerkers maken dag rapporten die wij 

wekelijks met u als opdrachtgever doorspreken, zo weet u precies wat we gedaan hebben 

en hoe het werk vordert. Op deze manier garanderen we kwaliteitswerk, zoals afgesproken.

Nog meer informatie over IJsselmonde en voor referenties  verwijzen wij graag naar onze website: 

WWW.IJSSELMONDE.ORG 



Gouderakstraat 55

3079 DB Rotterdam

Tel.: 010 - 482 37 85

info@ijsselmonde.org

www.ijsselmonde.org

Voor de renovatie Na de renovatie


