
De
OOstenrijkse 
woningen
Houten huizen met een
uniek karakter

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel behoefte
aan woningen in Eindhoven. Om snel te kunnen bouwen,

bestelde Philips houten systeembouwwoningen in Oostenrijk.
Ze werden deels betaald met zakken aardappels

en producten van Philips. 

Inmiddels staan er in Doornakkers al ruim zestig jaar
172 van deze Oostenrijkse woningen. De bewoners zijn stuk

voor stuk trots op hun bijzondere huis. Veel van de woningen zijn 
inmiddels verbouwd en aangepast aan de wensen van
deze tijd, maar de unieke uitstraling is er nog steeds.

In dit boek leest u meer over de geschiedenis van de 
Oostenrijkse woningen in Tongelre, maakt u kennis met een 

aantal bewoners en vindt u praktische adviezen en tekeningen 
die helpen om uw Oostenrijkse woning te verbouwen zonder 

afbreuk te doen aan het authentieke karakter.

www.oostenrijksewoningentongelre.nl
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Na de Tweede Wereldoorlog moesten er hoognodig nieuwe woningen komen
in Eindhoven. Philips haalde daarom 172 houten montagewoningen uit een
fabriek in Oostenrijk en betaalde met aardappels en apparatuur. Deze Oostenrijkse 
woningen kregen een plek in Doornakkers, een wijk in het stadsdeel Tongelre.
Nu, ruim zestig jaar later, staan ze er nog steeds. De charmante houten woningen
vormen een van de markante plekjes in Doornakkers.

In 2009 vroeg de rijksbouwmeester om aandacht voor het historisch cultureel erfgoed in 

wederopbouwwijken. Doornakkers heeft daarvan mogen profiteren. Als je oog hebt voor

deze wederopbouwwijken vind je hier de typische naoorlogse woningcomplexen, steden-

bouwkundige opzet, kenmerkende winkelstrips en schoolgebouwen. 

De Oostenrijkse huizen werden gebouwd voor de hogere ambtenaren van Philips. Aanvankelijk 

verhuurde Hertog Hendrik van Lotharingen ze, later zette Woonbedrijf dit voort. Inmiddels is het 

overgrote deel van de woningen in particulier bezit. Omdat we het historische karakter willen 

bewaren, hebben Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf in samenwerking met de Stichting 

Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven en Bureau BIEB Advies dit handboek gemaakt.

Stichting Wederopbouw Eindhoven heeft bewoners gewezen op de bijzondere historische

en karakteristieke elementen van hun woningen. Dit motiveerde enthousiaste bewoners om 

mee te werken aan dit boek. Wij zijn heel trots op het eindresultaat en danken iedereen voor 

zijn betrokkenheid.

Dit boek is een inspiratiebron voor het aanpassen van een Oostenrijke woning. Het biedt 

handvaten voor het verbouwen met hedendaagse materialen, zonder dat er afbreuk wordt 

gedaan aan het historische karakter. Zo behoudt het gebied zijn nostalgische uitstraling waar

we allemaal nog jarenlang van kunnen genieten.

We wensen u veel leesplezier.

Yasin Torunoglu Rob Bogaarts

Wethouder gemeente Eindhoven Manager District Tongelre Woonbedrijf

juni 2014
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Na de Tweede Wereldoorlog had Eindhoven het moeilijk. Grote delen 
van de stad waren verwoest en er was een enorm tekort aan huizen. 
Philips nam het heft in eigen hand en liet op verschillende plekken 
huizen bouwen voor zijn arbeiders. Er werden ook montagewoningen 
aangeschaft in Oostenrijk. Deze kwamen onder andere terecht in de 
wijk Doornakkers, op ruime kavels in een groene omgeving. Philips 
betaalde deze woningen met aardappels en apparatuur.

De industrie in Eindhoven bloeide na 
1945 snel weer op. De fabrieken,

van onder andere Philips, waren 
grotendeels gespaard gebleven 

voor oorlogsgeweld en groeiden
in rap tempo. Een heleboel 
arbeiders van buiten de stad 
pendelden dagelijks naar hun 
werk en weer terug. 

Huizen in ruil 
voor aardappels 
en radios

De geschiedenis van de Oostenrijkse woningen

Een huis in ruil voor Philips-radio’s en 
aardappels? Dat kunnen we ons nu niet 
meer voorstellen, maar Philips kocht op 
deze manier ruim 170 houten woningen 
voor de wijk Doornakkers. De huizen 
kwamen uit Oostenrijk en arriveerden in
delen. In een mum van tijd werd een complete wijk
gebouwd. Vanaf toen konden Philips-werknemers in
de buurt van de fabriek wonen.
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De gemeente Eindhoven richtte zich vooral op de herbouw van het 
centrum en de spoorbaan, die bij het bombardement van 6 december 
1942 deels waren verwoest. In het plan voor de wederopbouw van 
de binnenstad was geen plaats voor woningbouw. Er werd vanuit 
gegaan dat het centrum hoofdzakelijk bestemd was voor stedelijke 
functies en dat woningen in nieuwe buitenwijken zouden worden 
gebouwd. Voor de herbouw van Fellenoord en de verhoogde spoor-
baan werden nog eens negenhonderd woningen gesloopt.

De buitenwijken kwamen echter niet van de grond. Eindhoven kreeg 
het niet voor elkaar om goedkeuring te krijgen van de Provinciale 
Staten voor haar uitbreidingsplannen. Zo ontstond een groot tekort 
aan locaties voor woningbouw.

De woningnood duurt voort
Het woningtekort in Eindhoven groeide gigantisch. Het Eindhovens 
Dagblad schreef in september 1947 dat de stad het grootste huis- 
vestingsprobleem van Nederland had. Ruim 2.500 mensen stonden 
als woningzoekenden ingeschreven. Er was een tekort van bijna 
6.000 woningen op een totaal van 23.300. De gemeente probeerde 
zoveel mogelijk woningen te bouwen op locaties die vóór de oorlog 
daarvoor al bestemd waren. Zo werd er onder andere gebouwd in
de Nieuwe Erven, de Bennekel, Lievendaal en Doornakkers.

Maar ondanks een naoorlogs bouwrecord in 1949 – toen er maar 
liefst 1.317 woningen werden opgeleverd – was de vraag naar 
woningen te groot om het tekort te kunnen oplossen. Pas toen in

 
1953 de Provincie akkoord ging met het Algemeen Uitbreidingsplan 
kwamen er nieuwe wijken als Burghplan en Genderdal.

Systeembouw = snelbouw
De Nederlandse overheid rantsoeneerde de woningbouw omdat 
bouwmaterialen schaars waren. Er moesten immers ook voldoende 
materialen beschikbaar blijven voor de herbouw van de industrie
en infrastructuur. Daarom werden er jaarlijkse contingenten – een 
soort quota – toegekend. Systeembouw was vrij van contingentering. 
Dus toen Philips woonruimte wilde creëren voor zijn werknemers, 
koos het bedrijf voor systeembouw. Philips werd in de jaren vijftig 
zelfs koploper in systeembouw en kreeg daarom toestemming om 
extra woningen te bouwen. 



Plattegrond uit 1955
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In 1949 startte Philips in Strijp met de bouw van 816 woningen. 600 daarvan werden gereali-
seerd in systeembouw. De eengezinswoningen, die bijvoorbeeld langs de Karel de Grotelaan 
staan, zijn in bouwsysteem Airey uitgevoerd. Dit type was in de jaren vijftig in veel steden populair.
In Tongelre werden 64 woningen door Philips-werknemers zelf gebouwd, de zogenoemde 
‘zelfbouwwoningen’. Philips leverde hiervoor kozijnen, spanten en aftimmerwerk.

De komst van de Oostenrijkse woningen
Philips groeide, dus de behoefte aan woningen werd steeds groter. In maart 1949 sloot
het bedrijf daarom een deal met twee Oostenrijkse firma’s. Philips kreeg 400 woningen
in ruil voor aardappels en artikelen van Philips. 

In Doornakkers was niet genoeg ruimte om al die woningen te plaatsen. Dus er werd 
gezocht naar andere locaties in de stad. Die werden gevonden in Stratum en Strijp. Tien 
Oostenrijkse woningen kregen hun bestemming aan de Bezuidenhoutseweg. De 172 
Oostenrijkse woningen in Doornakkers kwamen als bouwpakket met de trein. Ze werden 
neergezet op ruime kavels en waren bestemd voor de medewerkers van Philips met 
hogere functies. Bij de bouw van de buurt is gekeken naar het voorbeeld van een 
‘tuindorp’: woningen met een ruime groenvoorziening. Deze opzet is nu nog goed te zien.
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aspecten minder belangrijk waren en werden overgelaten
aan architecten die de bebouwing moesten invullen. Het resultaat
was een wijk met een sobere, maar heldere opzet. Met smalle 
percelen en straten in noord-zuidelijke richting, zodat de tuinen
veel zon kregen.
In de periode 1945-1959 werd er flink bijgebouwd in Doornakkers. 
De wijk kreeg een gevarieerde stedenbouwkundige opbouw met
een symmetrische ordening van straten met woningen met een 
sterke noord-zuidoriëntatie en een licht organisch verloop. 

Doornakkers als aandachtswijk
Doornakkers is al jaren een aandachtsgebied voor de gemeente 
Eindhoven. In 2008 werd de wijk een ‘aandachtswijk’. Deze term 
werd in 2007 geïntroduceerd door toenmalig minister Ella Vogelaar. 
Zij benoemde veertig probleemwijken in Nederland waar extra 
aandacht voor moest komen. Doornakkers was er een van.
In een aandachtswijk worden extra investeringen gedaan om 
problemen op sociaal, fysiek en economisch gebied het hoofd te 
bieden. Samenwerking van woningcorporaties, gemeentelijke 
instanties én inwoners moet dit proces ondersteunen. 

In de loop van de tijd hebben bewoners een heleboel veranderingen 
aangebracht aan hun huizen. Op de ene plek zijn deze ingrijpender dan 
op de andere, maar de oorspronkelijke uitstraling van de Oostenrijkse 
woningen is nog grotendeels intact. De Stichting Wederopbouw 
Eindhoven heeft daarom voor dit boek de originele, oorspronkelijke 
opzet en detaillering van de huizen beschreven en daarin de belang-
rijkste karakteristieke elementen aangegeven. Daarbij is ook rekening 
gehouden met het stedenbouwkundige aanzien van de buurt. Bureau 
BIEB Advies heeft de analyses en bevindingen besproken met de be-
woners. De conclusie was dat de huidige bewoners zeer gemotiveerd 
zijn om de bijzondere vormgeving van hun huizen en de unieke 
omgeving te bewaken. Door met elkaar af te spreken de benoemde 
elementen van de huizen in de oorspronkelijke staat te houden, blijft 
het bijzondere karakter van de Oostenrijkse woningen bewaard en 
wordt de waarde van de huizen vergroot. Deze afspraken zijn uit 
esthetisch én commercieel oogpunt zeer waardevol.

Het ontstaan van de wijk Doornakkers
Doornakkers was oorspronkelijk een agrarisch gebied rond de
nederzetting Klein Tongelre. De Tongelresestraat, de restanten van
de agrarische bebouwing en de buurt ’t Hofke vormden de oudste 
structuren in dit gebied. De Tongelresestraat verbond Doornakkers 
met de oude kern van Tongelre: de buurt ‘t Hofke. 

Doornakkers was vanaf het begin een moderne buurt die moest vol-
doen aan de grote vraag naar woningen eind jaren twintig. In het plan 
waren een buurtcentrum met een kerk, scholen, sportvelden en een 
begraafplaats opgenomen. 

Stedenbouwkundige De Casseres – die Doornakkers ontwierp – was nieuw 
in Eindhoven. Hij kwam uit het westen van het land en was een aan-
hanger van het ‘Nieuwe Bouwen’, een stroming die een functionele 
opzet van de stedenbouw voorstond. Dit betekende dat esthetische 

Het unieke
karakter moet 
beHouden blijven

De Oostenrijkse woningen vandaag de dag

De buurt met de Oostenrijkse woningen in Doornakkers heeft
een eigen sfeer. Door het vele groen en de architectuur van de huizen
ontstaat er een landelijk beeld. De woningen staan in een aantrekkelijke 
omgeving en de bewoners hechten veel waarde aan de bijzondere 
kwaliteit van hun huizen. Reden genoeg om afspraken te maken over
het aanpassen en onderhouden van de woningen en omgeving.

Doornakkers

Locatie:  Doornakkers is een woonwijk in het stadsdeel 
Tongelre. De wijk ligt ingesloten tussen de  
stadsring, het spoor en het kanaal. 

Aantal inwoners: ongeveer 7.000.

Buurten:  Doornakkers West, Doornakkers Oost en  
Tongelresche Akkers.

Ontwerp:  Doornakkers is gerealiseerd op basis van een 
uitbreidingsplan uit 1930 dat werd gemaakt door 
stedenbouwkundige Joël Meijer de Casseres.
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De Jozefkerk werd in 1932 gebouwd, maar
is inmiddels afgebroken. Hiermee verloor
de wijk een belangrijke identiteitsdrager.                                                                                                                               
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In Eindhoven sloot de gemeente hiervoor een alliantie met Woonbedrijf. 
Samen willen ze vooral de bewoners die bereid zijn om te investeren 
in de wijk een prominente plek geven. De gemeente en Woonbedrijf 
schetsten samen met de bewoners een toekomstperspectief voor de 
wijk. Zo ontstond er een plan dat door iedereen wordt omarmd.

De toekomst
De wijk Doornakkers heeft een aantal bijzondere gebouwen waar-
onder een klooster, twee voormalige basisscholen en een opmerkelijk 
houten schoolgebouw (de Finse school), bijzondere winkels met 
bovenwoningen aan de Jan van Riebeecklaan en een monumentale 
boerderij aan de Jeroen Boschlaan/hoek Tongelresestraat. Ze geven 
de wijk een unieke waarde en moeten daarom gekoesterd worden. 
Het in stand houden van de Oostenrijkse woningen hoort daar zeker bij. 

Aan de oostzijde van het gebied wordt momenteel de nieuwbouwwijk 
Tongelresche Akkers gebouwd. Op de grens van deze nieuwbouwwijk 
en de bestaande buurt Doornakkers is het nieuwe voorzieningen-
centrum De Toeloop gerealiseerd. Het toekomstplan voor Doornakkers 
biedt veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die in 
aanmerking komen voor subsidie. Zo krijgen onder andere de groen-
voorzieningen en het cultureel erfgoed een extra impuls. 

Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol zette in 2009 het cultureel
erfgoed in Doornakkers op de kaart door aan te tonen dat cultureel 
erfgoed de ruimtelijke kwaliteit en de sociale- en economische structuur 
in de wijk kan versterken. Behouden van de karakteristieke historische 
kwaliteiten uit de wederopbouwarchitectuur is dus van groot belang. 
Ook bij de Oostenrijkse woningen speelt dit een belangrijke rol. 

In de Oostenrijkse buurt zijn de percelen breed en de tuinen diep, 
waardoor het geheel groen overkomt. Dit sluit aan bij het idee 
van een tuindorp. Dit is een term voor een specifieke vorm van 
Europese stedenbouw waarbij in de woonwijk geen nieuwe 
industrie werd geplaatst. Verder is er veel groen in de wijk, iets 
wat vóór 1920 zelden het geval was. 

Tuindorpen kenmerken zich door lage eengezinswoningen
met een voor- en achtertuin en een omgeving met veel groen.
Het ontbreken van stedelijk vertier zoals kroegen en de sterke 

nadruk op de gezinswoning als kern van het leven, moesten 
bijdragen aan de vorming van een fatsoenlijk, burgerlijk karakter.

De uitgangspunten van een tuindorp waren:
•  In tuindorpen wonen is gezond. Er is veel openbaar groen  
en veel ruimte voor tuinen.

• De eengezinswoningen waren ruim. 
• Door de ruime opzet van de woningen en wijk was er meer privacy. 
•  Door de gemeenschappelijke voorzieningen (openbaar groen, 
buurthuizen) kon er sociale cohesie ontstaan.

Oostenrijkse woningen als tuindorp

 

| 
9

De St. Franciscusschool aan
de Jan van Riebeecklaan.



het huis van 
de familie 
Beekman

Grondig verbouwd met respect voor het karakter

Sinds november 2012 wordt het huis op Jan Cellierslaan 3 
bewoond door de familie Beekman. Eigenaren Paul en Idelette 
zijn sinds die tijd druk bezig met verbouwen. “Bijna alles hebben 
we vernieuwd of gaan we nog aanpakken,” aldus Paul. “Maar 
we gaan daarbij wel zorgvuldig te werk. De authentieke 
elementen van het huis houden we in ere.”
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Een aantal jaar geleden beseften Paul en Idelette: als we nog ooit
een woning willen kopen, moeten we het nú doen. Ze gingen op zoek 
en hadden daarbij één belangrijk criterium. Hun nieuwe huis moest 
karakter hebben. Het duurde niet lang voordat Paul en Idelette een 
geschikte bestemming gevonden hadden. Dat er nog flink geklust 
moest worden voordat de nieuwe woning aan al hun wensen 
voldeed, vonden ze geen probleem.

Alsof we in een dorp wonen
Idelette: “We komen allebei niet uit Eindhoven. Paul vertrok jaren 
geleden vanuit Utrecht naar Eindhoven voor zijn studie. Ik ging hem 
achterna. Ik kreeg hier werk en dus bleven we hangen. We zijn terecht-
gekomen in Stratum waar we twee verschillende huurhuizen hebben 
bewoond. Onze kinderen zijn er alle drie geboren. We hadden een 
behoorlijk ruim huis, maar een heel kleine tuin. Zo’n echt stadstuintje. 
Dus toen we besloten een huis te kopen, wilden we wel meer groen 
om ons heen.”

Paul: “Sterker nog, ik had mijn vizier eigenlijk gericht op een dorp. 
Maar al snel kwamen we hier terecht. Het huis en de omgeving 
voldeden aan al onze wensen. We hebben nu een diepe tuin en 
wonen in een groene omgeving. Het huis is heel bijzonder en de 
buurt is prettig. Eigenlijk voelt dit als wonen in een dorp.”

Prioriteit één: isoleren
Paul: “We kregen de sleutel van ons huis in juli 2012. We zijn toen 
meteen begonnen met klussen. Dat was hard nodig. Toen we tijdens 
de bezichtiging door het luik naar de zolder keken, zagen we streepjes 
daglicht tussen de pannen door. Het dak was in slechte staat. ‘In een 
tent lig je droger,’ grapte onze jongste zoon toen. Maar wij hebben 
ons geen moment laten afschrikken door alle werkzaamheden. We 
vonden het juist een enorme kans.”

Idelette: “Paul is de grootste klusser van ons twee. Hij is meteen 
begonnen met het isoleren van alle muren. Voor het dak hebben we de 
hulp van een dakdekker ingeroepen. De oude pannen waren nog goed 
genoeg, die zijn schoongespoten en teruggeplaatst. Vervolgens hebben 
we alle buitenwanden aangepakt. Het zachtboard is vervangen door 
gipsplaten en voorzien van isolatiemateriaal. Ook de ramen hebben we 
aangepakt. Alle kozijnen bevatten nu dubbel glas.”

In de 17 meter diepe tuin willen Paul en Idelette ooit nog 
eens een tuinhuis bouwen in dezelfde stijl als de schuur. 

Omdat het hele huis is opgebouwd uit platen van 1,25 meter 
breed, gebruikte Paul gipsplaten van die afmeting. De naden 
werkte hij daarna weg met een verticale lat. “Je zult dus 
altijd blijven zien dat de muur uit losse delen bestaat. Juist 
die details maken dit huis zo charmant.”

Dit raam zat oorspronkelijk aan  
de achterzijde van het huis.  
Paul en Idelette vervingen het  
door twee tuindeuren. Het raam 
hergebruikten ze in de zijgevel.

Aan de voorzijde van het huis plaatsten Paul en 
Idelette een nieuwe dakkapel om zo in de grote 
slaapkamer meer licht en ruimte te creëren.
Ze kozen voor eenzelfde kapel als de buren zodat 
er eenheid en rust ontstaat in het straatbeeld.

De bewoners van Jan Cellierslaan 3:
Paul (48) en Idelette (47) Beekman en hun 
zoon Stijn (18). De twee oudste kinderen, Joren 
(23) en Francine (20), zijn er alleen in het 
weekend. Door de week wonen zij op kamers.

Eigenaren van het huis sinds:
juli 2012.

Woonden voor die tijd:
in een huurwoning in Stratum.

“Dit huis heeft alles
  wat wij wensen”

“‘In een tent lig je droger’,
  zei onze zoon”
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Op de plek waar eerst de 
gashaard stond, plaatsen 
Paul en Idelette een 
houtkachel.

Alleen maar originele deuren
Paul: “Daarna was de badkamer aan de beurt. We wilden die op de 
oorspronkelijke plek beneden laten zitten. Omdat we in de keuken geen 
ruimte hadden voor de koelkast, hebben we een stukje badkamer 
opgeofferd. Ik heb een nis gemaakt in de keuken waar de koelkast nu staat. 
De douche is daardoor wat smaller, maar daar heeft niemand last van.”

Idelette: “In de tussentijd heb ik de kozijnen en deuren geschilderd. 
Dat was een hele klus. Alle deuren waren voorzien van een hardboard 
plaat. In de jaren zestig waren panelen ouderwets en wilde iedereen 
gladde deuren. De goedkoopste en snelste oplossing was om er hard-
board tegenaan te zetten. In ons geval was dat gedaan met spijkers en 
lijm. Alle deuren moesten dus eerst worden geschuurd en gelakt.

Voor de badkamer zat vroeger geen deur. Er hing alleen een gordijn. 
Wij hebben de deur uit de tussenwand in de kamer als badkamerdeur 
gebruikt. Deze wand was door de vorige bewoners al gesloopt, maar 
de deur hadden ze keurig bewaard op zolder.”

Gezellig koken
Idelette: “Ook de keuken is klaar. We koken onder de originele schouw. 
Paul heeft er een afzuigkap in gemaakt. De wasbak staat op de 
oorspronkelijke plek. We hebben er wel voor gekozen om het muurtje 
tussen de keuken en kamer deels open te breken. Dat zorgde voor meer 
licht en nu kunnen we tijdens de afwas gezellig met elkaar praten.”

Paul: “Ik had al nieuwe tegels voor de keukenvloer gekocht toen 
onder het linoleum deze plavuizen bleken te zitten. De vloer is nu 
allesbehalve waterpas, maar we laten het zo. We vinden het zonde 
om de originele tegels te vervangen.”

Eerst het huis, dan de tuin
Paul: “We zijn nu ruim een jaar aan het klussen. Er is nog niet één ding 
tegengevallen. Alles verloopt precies zoals we hadden gedacht. Omdat 
we veel zelf doen, gaat het niet zo heel snel, maar dat vinden we niet 
erg. Pas als het huis op orde is, gaan we ons bezighouden met de tuin.”

Idelette: “Ja, je moet wel een beetje een klusser zijn als je zo’n oud huis 
koopt. Ik was dat eigenlijk niet. Maar ik heb ontdekt dat ik er veel lol 
in heb. En ik blijk ook nog eens goed te kunnen schilderen. Het is heel 
bijzonder om je eigen huis op deze manier gestalte te geven.”

De badkamer is nagenoeg origineel. Alleen de wastafel werd verplaatst 
naar de andere zijde en Paul plaatste een groter raam. 

De inbouwkast rechts is origineel.
Hij is niet diep, maar heel functioneel.

Deze tegelvloer lag ook in de hal. Helaas was hij daar 
te veel beschadigd en moesten er nieuwe tegels op.

“Niets is tegengevallen.
 Alles gaat volgens plan”
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het huis van 
de familie 
dirkx

Eind jaren zeventig fors verbouwd

Veertig jaar geleden verhuisden Wil en Ine Dirkx van
een appartementje naar een Oostenrijkse woning aan
de Generaal Bothastraat. De wijk kenden ze eigenlijk niet.
Van de Oostenrijkse woningen hadden ze voor die tijd 
nooit gehoord. Maar één blik op het huis en de prachtige, 
ruime tuin en ze waren verkocht.
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Toen de eerste baby zich in 1973 aandiende gingen Wil en Ine op zoek 
naar een ruimere woning. “Ik had een collega die graag een nieuw 
huis wilde kopen,” vertelt Wil. Iedereen met een beetje geld deed 
dat in die tijd. Zijn huis zou vrijkomen, we moesten maar eens komen 
kijken. We wilden graag een grote tuin. Toen we deze woning zagen, 
waren we meteen enthousiast. We gingen praten bij Hertog Hendrik 
van Lotharingen, de voormalige verhuurder van de Oostenrijkse 
woningen. Waarschijnlijk kregen we het huis omdat we net een kind 
hadden. Die collega heeft later volgens mij enorme spijt gehad dat 
hij hier is weggegaan.”

Eerst een Harley
Twee jaar later konden Wil en Ine het huis kopen. Dat was best een 
stap. Van 100 gulden huur gingen ze naar een maandelijkse aflossing 
van 250 gulden. In 1978 kon de hypotheek worden verhoogd en kwam 
er geld om te verbouwen. Wil: “In die tijd vroeg niemand waarom je 
extra geld nodig had. Ik was gek van Harleys. Dus die motor moest 
er eerst komen. Daarna ging ik aan de slag met het huis.”

De boel ging flink op de schop. Ine: “Twee jaar lang zaten we in de 
rommel. Alle muren gingen eruit, de vloer en het plafond. De kamer 
veranderde in een grote zandbak. De kinderen vonden het prachtig!” 
Wil: “Ik heb de hele achtergevel eruit gehaald en verplaatst. In de aanbouw 
kwam de keuken en een deel van de huiskamer. Eigenlijk is alles

veranderd. Alleen de ramen aan de voorkant en de deur zijn nog 
oorspronkelijk. Die vinden we prachtig! Al hebben de ramen nu wel 
dubbel glas.”

Makkelijk te vertimmeren
Wil: “Een houten huis als dit laat zich gemakkelijk verbouwen.
Maar je moet geen twee linkerhanden hebben, want dan wordt het 
een dure hobby. Gelukkig heb ik altijd veel van klussen gehouden.” 
Op de benedenverdieping heeft Wil de oorspronkelijke tussenmuren 
weggehaald. De badkamer is naar de achterkant verplaatst. Op de plek 
waar de oude badkamer zat is nu ruimte voor de wasmachine en de 
deur naar de kelder. De rookkanalen van de kachels vormen de 
afvoer voor de open haard. De kamer is ruim en licht, mede dankzij 
een dakraam in de aanbouw. Vanuit de kamer heb je goed uitzicht 
op de mooie tuin. Een plek waar Ine en Wil veel te vinden zijn. 

Door de achtergevel te verplaatsen werd de beneden-
verdieping van het huis van Wil en Ine een stuk ruimer.

In het huis van Wil en Ine
is bijna alles aangepast.
Het toilet beneden zit op
de originele plek naast
de voordeur.

In de kleine slaapkamer 
maakte Wil een kast in de 
ruimte van het trapgat. 
Daar hangt nu een mooi 
schilderij van Ine.

Achter de badkamer, in het aangebouwde 
deel van het huis, zit een sauna.
Aan de zijkant is een deur naar buiten.
Dit is de kortste weg naar het dompelbad 
in de tuin. Even afkoelen!

De bewoners van
Generaal Bothastraat 60:
Wil (68) en Ine Dirkx (66).
Hun kinderen wonen met hun gezin
in Kleve (Duitsland) en Baarn.

Bewoners van het huis sinds:
1973 (eerst gehuurd, gekocht in 1975).

Woonden voor die tijd:
in een appartement in Gestel.

“Eerst een motor, 
 toen verbouwen”

“Dit zijn geen huizen voor mensen 
 met twee linkerhanden”
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Dit is de plek waar Ine naar hartenlust haar hobby uit kan oefenen. 

Uit in eigen tuin
De aanpassingen in huize Dirkx stopten niet bij de woning. Ook in
de tuin is er in veertig jaar tijd veel veranderd.
Ine: “Toen we hier kwamen wonen stonden er zeker twintig bomen 
in en om de tuin. Populieren, acacia’s en een grote eik. Die laatste
is tijdens een storm in 2007 gesneuveld. We hebben de grond in de 
achtertuin opgehoogd. Bomen kunnen daar niet tegen. We hebben 
een stuk van de boom gewoon laten liggen. Ik houd van een 
natuurlijke tuin.”
Wil heeft een garage gebouwd, een carport en een groot tuinhuis 
achter in de tuin. Daar bevindt zich de werkruimte waar hij kan
klussen en een mooi atelier waar Ine graag tekent en schildert. 
Verder zijn Ine en Wil veel te vinden op het terras.
Ine: “Vaak zitten we in de zomer in de tuin en vragen we ons af waar-
om er niet meer mensen buiten zijn. Ze zitten voor de tv of achter
de computer. Wij pikken graag een terrasje in onze eigen tuin!”

De Staatsloterij winnen
Wil: “Zoals je ziet hebben wij hier alles wat ons hartje begeert.  
Ook al zijn sommige dingen wat gedateerd, voor ons is het goed.
Ik ben vroeger in de bouwwereld werkzaam geweest en we hebben 
weleens overwogen om ons eigen huis te bouwen. Maar waarom 
zouden we dat doen? De privacy die we hebben in onze tuin is uniek. 
Dat krijgen we ergens anders nooit. We hopen dat we hier nog heel 
lang kunnen blijven wonen. We gaan nu ook niets meer veranderen. 
Nou ja, misschien als we de Staatsloterij winnen. Dan gaat als eerste 
de keuken eruit. We bouwen meteen nog wat verder uit. En ik heb 
nog wel een paar andere plannetjes…”

Vers bloed
Ine: “Toen we hier kwamen wonen, waren we de jongsten in de straat. 
Nu horen we bij de oudsten. We vinden het leuk om te zien dat er hier 
in de buurt jonge mensen komen wonen die vol enthousiasme hun 
huizen opknappen. Zij hebben weer andere, frisse ideeën. Als wij nu 
zouden beginnen zouden we het ook anders doen. Maar we zijn zo 
heel tevreden.”

Waarom zou je binnen gaan zitten om tv te kijken? 
In de tuin van Wil en Ine is dat niet nodig. 

Als Wil ooit toch weer eens gaat verbouwen, 
pakt hij als eerste de keuken aan.

Deze eik waaide om tijdens een storm. Als door een wonder viel hij net
in de goede richting en raakte het huis niet beschadigd.

“Misschien is het wat gedateerd, 
 maar we voelen ons hier thuis”
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Het groen in de 
oostenrijkse wijk 

Bomen en hagen zijn altijd onderdeel geweest van het stedenbouwkundig plan 
van de wijk met de Oostenrijkse woningen. Niet alleen zijn er grote tuinen bij de 
huizen met veel ruimte voor bomen, struiken en planten; het stedelijk groen is ook 
een wezenlijk onderdeel van de structuur in de wijk.
Wonen in een tuindorp, zoals de wijk met de Oostenrijkse woningen, 
betekent dat het stedelijk groen domineert boven het groen in de 
tuinen. Bij de aanleg werden de woningen omgeven door bomen en 
ligusterhagen omdat dit hoorde bij de landelijk architectuur van de 
houten woningen. Je moest vanaf de straat de bomen achter de huizen 
kunnen zien. Zo werden de woningen letterlijk omgeven door groen. 

Voor de beplanting aan straten en parken werd vaak gekozen voor 
bijzondere boomsoorten. Het groen in de tuinen zou dit niet mogen 
overheersen. De tuinen werden afgescheiden met ligusterhagen
en afgezet met een betonrand. Het aanzien van de straten werd 
oorspronkelijk bepaald door de ruimte tussen de voorgevels van de 

huizen. De straten zijn op sommige plekken extra breed omdat de 
woningen verder naar achteren zijn geplaatst.

Aan de Generaal Cronjéstraat staan zeventien paardenkastanjes 
(Aesculus hippocastanum ’Baumanii’) op het trottoir naast de weg en 
acht meelbessen (Sorbus aria) in een groenstrook met beplanting. Ook 
deze maken deel uit van de oorspronkelijke groenstructuur van de wijk.

De boomstructuur in de Generaal Bothastraat bestaat uit drie rijen met 
valse christusdoorns (Gleditsia triacanthos). Hiervan staat één rij met tien 
bomen in particuliere tuinen. De overige bomen staan in de openbare ruimte. 
Er is hier ook een valse acacia (Robinia pseudoacacia acacia) te vinden.

Bomen in de tussenstraten
In de tussenstraten zien we dat steeds twee bomen een pad aankondigen 
of een beëindiging van een zichtlijn tussen twee huizen accentueren. 
In de voortuinen zijn bij de terugspringende woningen nog enkele 
bomen over die voorheen een rij vormden. 

In de tuinen van de woningen en op openbaar terrein in de tussenstraten 
in de Oostenrijkse wijk staat een aantal bijzondere boomsoorten als de 
gewone esdoorn, meidoorn, haagbeuk, meelbes en Zweedse lijsterbes. 
Deze horen allemaal bij de oorspronkelijke groenstructuur. Enkele bomen 
staan in het openbaar gebied, maar de meeste horen bij particuliere tuinen. 
De bomen zijn zo groot dat ze zichtbaar zijn vanaf de weg en de achter-
paden. Ze zijn daardoor zeer beeldbepalend en waardevol voor de wijk.

Op de website www.oostenrijksewoningentongelre.nl 
staat een overzicht van de (bijzondere) bomen. 
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Bijzondere bomen aan de rand van de wijk
Ook aan de rand van de wijk zijn nog veel bomen te vinden 
die horen bij de oorspronkelijke hoofdstructuur. Op de Herzen-
broekenweg staat bijvoorbeeld een zeer beeldbepalende 
bomengroep die onderdeel is van het stedenbouwkundig
plan. Het gaat om 28 moeraseiken ten noorden van de 
Oostenrijkse woningen. Ze zijn geplaatst op een ruime
grasstrook met daaromheen de weg en een trottoir.

De valse acacia, her en der ook te vinden aan de Generaal Bothastraat.

De Generaal Cronjéstraat met rechts paardenkastanjes en links meelbessen.

De valse christusdoorns aan de Generaal Bothastraat.

Ligusterhagen 
passen uit-
stekend in de 
wijk. De plant 
is niet duur en 
blijft bovendien 
het hele jaar 
groen.



De kenmerken van de oorspronkelijke woningen

Bevindingen 
Stichting
WederopbouW
eindhoven
Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar de gemeente Eindhoven en de bewoners 
van de Oostenrijkse woningen zijn het in elk geval over één ding eens:
hun huizen zijn uniek en dat moet zo blijven. Om de bijzondere uitstraling
van de buurt te behouden, is het goed om samen afspraken te maken. 

In 2013 organiseerde de gemeente twee druk bezochte wijkbijeen- 
komsten om de wensen en meningen van de bewoners te horen. 
Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde de Stichting Bescherming 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven haar aanbevelingen voor het in 

stand houden van de karakteristieke uitstraling van de Oostenrijkse 
woningen en de buurt. Medewerkers van de Stichting zetten hier 
hun belangrijkste bevindingen en aanbevelingen op een rijtje.

v.l.n.r. Henk Smits, Hein van Buul, Piet Beekman en Marijn van Leen.  
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“Het groen is beeldbepalend 
 voor de Oostenrijkse buurt”
“Het groen is beeldbepalend 
 voor de Oostenrijkse buurt”

Na de wijkbijeenkomsten waarin
de Stichting haar bevindingen 
presenteerde, organiseerde Bureau
BIEB Advies namens de gemeente
vier straatbijeenkomsten.

Hieruit kwamen aanbevelingen
voort voor eventuele renovatie- en 
verbouwplannen van de Oostenrijkse 
woning die ook door de bewoners 
gedragen worden. 

U vindt deze adviezen
vanaf pagina 44.

“Van origine zijn de voortuinen langs de straten 
van de Oostenrijkse woningen afgezet met een 
lage ligusterhaag en een betonnen randplank.
Dit is een belangrijk gegeven en duidt op de 
zorgvuldigheid van de detaillering in de over-
gang van straat naar voortuin. Wij adviseren
dit zoveel mogelijk in stand te houden.” 

Henk Smits, archiefonderzoek, historie
van de huizen en stedenbouwkundige

“Er is achterstallig onderhoud van het groen en 
er is nieuwe aanplant noodzakelijk. Bomen en 
planten zijn beeldbepalend voor de Oostenrijkse 
buurt. De landelijke architectuur van de houten 
woningen vormt hiermee één geheel en het
‘verstenen’ van de woningen en tuinafscheidingen 
moet daarom volgens ons worden voorkomen.”

Hein van Buul, ambachtelijke uitvoering
van de huizen en de straten

“De dakkapellen verlevendigen het aanzien
van de woning. Ze zijn heel beeldbepalend
en horen eigenlijk systematisch geplaatst te 
worden: een kleine dakkapel bij een eind-
woning, een dubbele bij de tussenwoningen.”

Marijn van Leen, architectuur

“Het onderste gedeelte van de zijgevel is
voorzien van rabatdelen, zoals bij de voorgevel. 
Het is het mooiste als het houten rabatwerk 
van de voorgevel in dezelfde kleur wordt 
geschilderd als de zijgevel.” 

Hein van Buul, ambachtelijke uitvoering,
van de huizen en de straten

“Het beeld van de voorgevels speelt een 
belangrijke rol bij de waardering van de wijk. 
Het valt onmiddellijk op als bij een huis het 
raam is veranderd, of wanneer de eigenaar zijn 
woongedeelte in een afwijkende kleur heeft 
geschilderd. De harmonie van het geheel is 
een belangrijk aspect en hangt soms samen 
met kleine details.” 

Piet Beekman, voorzitter en verantwoordelijk 
voor de communicatie en presentatie
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De kenmerken van de oorspronkelijke woningen

Veel ruimte
Voor groen

Ruim zestig jaar na het bouwen van de Oostenrijkse woningen is er veel 
veranderd. De meeste woningen zijn inmiddels particulier bezit en veel 
eigenaren hebben hun huis en tuin aangepast aan hun persoonlijke wensen.
De oorspronkelijke eigenschappen van de woningen zijn daardoor niet altijd
meer zichtbaar. Wat waren ooit de kenmerken van de wijk en de huizen?

Rondom de huizen
-   De woonblokken van de Oostenrijkse woningen waren 

oorspronkelijk omgeven door groen. Het gebied áchter de 
woningen vormde zo één geheel met de woonblokken. 

-   Een ander belangrijk kenmerk was de open, ‘kopse’ zijde  
van de woningblokken. In de originele situatie kon je de 
achtertuinen vanaf de straat zien.

 
-   De woningblokken zijn samengesteld uit reeksen van  

twee, vier of zes woningen. Dit is ontstaan uit de geleverde 
typen woningen: tussenwoningen en hoekwoningen.  
Opvallend is dat de woningblokken in het midden van de  
straat enigszins achter de rooilijn zijn geplaatst. De straat  
krijgt daardoor een besloten karakter wat versterkt wordt  
door een groep van vier bomen die in het midden van de  
straat geplaatst is.

 -   In de eerste jaren waren er geen gescheiden voortuinen,  
maar lag er voor de woningen één doorlopende groenzone.  
De straat vormde een geheel met de voorgevels, met groeps- 
gewijs geplaatste bomen aan het begin van de straat of in  
het midden. 

-   De bomen werden bij de bouw van de wijk geplaatst in  
een opstelling die paste binnen het stedenbouwkundig plan.  
Zo versterken ze het bijzondere karakter van de wijk. 

-   Het gebied achter de woningen heeft gescheiden tuinen aan  
een doorlopend achterpad. Ook dit is een belangrijk kenmerk  
van het groene karakter van de wijk.

De gemeente gaat voor groen
De openbare ruimte van de buurt met de Oostenrijkse
woningen ziet er verzorgd uit. Bestrating, parkeervlakken
en trottoirbanden zijn onlangs vernieuwd. Helaas gaat het 
minder goed met sommige bomen. Een aantal verkeert in 
slechte staat en sommige bomen uit het oorspronkelijke
plan zijn verdwenen. 

In de toekomst wil de gemeente Eindhoven de originele 
structuur van de bomen in het openbare gebied van de wijk
zo veel mogelijk herstellen. Ook geeft ze de bewoners van
de Oostenrijkse woningen graag advies over het behoud, 
onderhoud en beheer (snoeien) van de bomen. 
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De kenmerken van de oorspronkelijke woningen

Prachtige
details en
frisse kleuren
Daken en dakvlakken
-   De dakvlakken van de Oostenrijkse woningen zijn heel 

kenmerkend. Ze versterken de landelijke architectuur en geven 
zicht op de ordening van de woningblokken. Oorspronkelijk is 
het dakvlak (aan de voor- en achterzijde) uitgevoerd met een licht 
geknikte dakvoet. Dit is een bijzonder mooi detail.

-   Vooral het dakvlak dat aan de openbare ruimte grenst is belangrijk 
voor de uitstraling van de bouwblokken. In het ontwerp van de 
woningen is de schoorsteen in het achterdakvlak tegen de nok 
geplaatst. Deze niet-onderbroken noklijn is een belangrijk aspect 
van het aanzien van het dakvlak.    

-   De daken van de Oostenrijkse woningen zijn bij de aanbouw 
gedekt met gebakken rode dakpannen van het type ‘Opnieuw 
verbeterde Hollandse’ of ‘Romaans’. 

-   Het dak is van origine voorzien van mastgoten – uitgevoerd in  
zink – en heeft een hemelwaterafvoer die gemonteerd is tegen het 
bakstenen muurtje van het portiek. Oorspronkelijk sluit het dakvlak 
met een windveer aan op het houten boeiboord van de kopgevel. 

De voorgevel
-   Om eenheid te krijgen in de uitstraling van de Oostenrijkse 

woningen is kleur van groot belang. De rabatdelen die de 
voorgevel bedekken waren oorspronkelijk in een lichte kleur 
geschilderd. Opvallend is ook de detaillering van de entree.  
De voordeur en het baksteen wandje in het portiek zijn in de 
originele situatie niet geschilderd.

-   Het raam van de woon- 
kamer heeft veel details  
en is uitgevoerd met  
een opdekuitvoering  
en bijzondere roede- 
verdeling met  
draairamen.

-   De originele gedeelde raampartij past goed in de schaal van  
het gevelbeeld. Het kozijn was oorspronkelijk in een donkere  
kleur geschilderd.    

-   Op de hoeken van de voorgevel is het rabatwerk bij de bouw 
afgewerkt met een ronde hoeklat. Aan de onderzijde sluit het 
houtwerk van de gevel aan op het afgesmeerde metselwerk  
van de fundering.



 

| 
31

De zijgevel
-   De zijgevel van de huizen bestaat oorspronkelijk uit twee delen. 

Het bovenste deel – de topgevel – bestaat uit twee houten gevel- 
panelen die verankerd zijn aan het achterliggende stijl- en regelwerk. 
De verankering van de panelen is aan de buitenzijde zichtbaar.

 
-   Het raam aan de zijkant was oorspronkelijk een dubbel raam met 

kruisroedeverdeling. Het raamkozijn was donker geschilderd. 

-   De houten bekleding van de topgevel was uitgevoerd met verticale 
kraaldelen in een smallere maat dan het rabatwerk van de voorgevel. 
Op foto’s na de oplevering in 1952 is te zien dat de topgevels in 
een donkere kleur geschilderd waren. 

-   De topgevels van de woningblokken  
zijn sterk beeldbepalend in  
de stedelijke ruimte.  
Oorspronkelijk  
waren deze  
afgewerkt  
met een  
donkere  
primer. De  
huidige lichte  
kleur, dezelfde  
als die van de  
voorgevel, past  
beter bij het  
landelijke  
karakter.

De achtergevel
-   Aan de achterzijde van de woningen bevond zich vroeger een 

schuurtje met een met pannen gedekt zadeldak. De nokrichting 
stond haaks op de woning. De nok was het verlengde van het 
schansmuurtje tussen de woningen en deelde het schuurtje voor 
twee woningen. De buitenwand van het schuurtje was uitgevoerd 
in brede rabatdelen – groen geschilderd – met daarin een deur en 
een klein raam. 



het huis van 
de familie 
Caers nabben

Het grootste perceel van de straat

Toen Jaap en Lien in 2004 hun huis kochten, betaalden ze 
vooral voor de grond. Met 690 vierkante meter is hun tuin 
de grootste van de straat. Het huis op het perceel was ver- 
ouderd en te klein voor alle toekomstplannen van het stel. 
Daarom begonnen Jaap en Lien meteen aan een grootschalige 
verbouwing die uiteindelijk een jaar in beslag nam. 

De keuken van Jaap en Lien zit op de oorspronkelijke plek, maar 
door de aanbouw is hij een stuk breder en dieper geworden.
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Jaap en Lien zijn niet het enige gezin Caers in de Generaal 
Bothastraat. Sterker nog: ze wonen er te midden van familie.
Jaap: “Mijn ouders kochten hier in 1974 een huis, nummer 50.
Mijn zus was toen één jaar oud. Twee jaar later werd ik geboren. 
Toen mijn oom de kans kreeg, kocht hij nummer 46 en een tante 
verhuisde naar een woning aan de overkant. Zelfs mijn oma heeft 
een tijdje in de straat gewoond en mijn zus is onze overbuurvrouw.”

De familie als buurman 
Lien: “Toen de buren van Jaaps ouders naar het bejaardenhuis 
gingen, hoefden we niet lang na te denken. Wij wilden hun huis 
dolgraag kopen. Alleen al vanwege de enorme tuin. Ik heb me geen 
seconde laten afschrikken door het feit dat ik dan zo dicht bij mijn 
schoonfamilie zou wonen. We hebben gewoon goede afspraken 
gemaakt. We bellen netjes aan en lopen niet onaangekondigd 
elkaars deur plat. Ook niet nu er kleinkinderen zijn. Iedereen 
respecteert elkaars privacy. Zo hebben we alleen de voordelen.”

Van kippenhok naar droomhuis 
Lien: “Het huis dat we kochten was gedateerd en voor ons te klein. 
Want alhoewel we op dat moment maar met z’n tweeën waren, 
wisten we dat we graag kinderen wilden. Voor de grap zeg ik wel 
eens: ‘We kochten een tuin en kregen het kippenhok er gratis bij.’ 
We zijn dus meteen begonnen met een flinke verbouwing.”
Jaap: “In het toenmalige bouwbesluit was vastgelegd dat we tot
75 vierkante meter mochten aanbouwen. Die meters hebben we 
optimaal benut. Een architect heeft de tekeningen gemaakt en een 
aannemer heeft de ruwbouw gezet. De rest heb ik zelf gedaan.  

Van het leggen van vloerwarming en het plaatsen van de badkamer, 
tot het vervangen van de ramen en het isoleren van het huis. Al met 
al zijn we daar een jaar mee bezig geweest. Het was een flink karwei, 
want we werkten fulltime en volgden allebei een studie, maar nu 
het eenmaal af is zijn we dik tevreden.”

Douchen in de keuken
Jaap: “Ik kom uit een horecagezin. Mijn ouders hielden allebei van 
koken en dat is me met de paplepel ingegoten. Een ruime keuken 
vond ik daarom heel belangrijk. Door over de volle breedte van het 
huis een aanbouw te plaatsen, hebben we die wens waargemaakt. 
We kunnen aan twee kanten werken en staan elkaar niet in de weg.” 
Lien: “We hebben in de aanbouw een compleet nieuwe badkamer 
gemaakt, maar we hebben ook de oorspronkelijke badkamer laten 
zitten. We hebben dus twee badkamers nu. In de nieuwe zit een 
bad, in de al bestaande alleen een douche. In feite douchen we
in de keuken. Ook de kelder en de kelderkast zitten op hun oude plek. 
Die gebruiken we dagelijks. Ideaal.”

In de woonkamer zitten de oorspronkelijke kozijnen.
Jaap en Lien voorzagen ze van dubbel glas.

Jaap en Lien hergebruikten alle originele paneeldeuren. Alleen voor 
de aanbouw kochten ze nieuwe. De vlakverdeling op die deuren is 
precies hetzelfde als van de originele deuren. “Omdat die niet 
standaard te krijgen zijn, hebben we ze op maat laten maken.”

Jaaps liefde voor koken beperkt zich niet alleen tot de keuken.
In zijn tuin rookt hij hammen en makreel in zelfgemaakte rooktonnen. 
Onlangs bouwde hij ook deze pizza-oven. “Eens in de vier weken gaat 
hij aan. Dan mag de hele familie pizza’s en broden komen bakken.”

De bewoners van Generaal Bothastraat 52: 
Jaap (38) en Lien (35) Caers-Nabben met  
hun dochter Sterre (7) en zoon Daan (4). 

Eigenaren van het huis sinds:
maart 2004.

Woonden voor die tijd:
in een flat tegenover het belastingkantoor  
in Eindhoven.

“Onze aanbouw maakten   
   we maximaal groot”
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Jaap en Lien vervingen alle houten wanden 
door muren van gasbeton. De deur die 
oorspronkelijk in de kamer zat werd 
verwijderd zodat de bank er kan staan.

Nieuw hout 
Jaap: “We hebben weliswaar flink verbouwd, maar de authentieke 
details hebben we in ere gehouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor
alle deuren, inclusief de voordeur. Maar ook het balkenplafond
is zichtbaar en hebben we zelfs doorgetrokken in de aanbouw.
De ramen zijn inmiddels voorzien van dubbel glas, maar ze zien
er hetzelfde uit als vijftig jaar geleden.”

Lien: “We zijn er trots op om te wonen in zo’n mooie straat en
willen het charmante straatbeeld graag behouden. De kleur van
het huis zullen we daarom nooit veranderen. En toen we besloten
om een garage te zetten, hebben we die ook afgewerkt met hout. 
Aanvankelijk deed de gemeente daar moeilijk over – zij wilden dat 
we een stenen garage bouwden – maar na wat gedoe kregen we 
toch toestemming. Nu loopt de garage subtiel over in het huis.
De buren bouwden er ook zo een, dus nu vormen ze samen een 
mooie eenheid.”

Beneden slapen, boven spelen
Lien: “Achter de badkamer in de aanbouw zit nog een extra kamer.
Eerst was dat de speelkamer van de kinderen. Later besloten we dat we 
er beter zelf konden gaan slapen. Het speelgoed hebben we verplaatst 
naar boven. Nu heeft onze dochter de grootste slaapkamer in gebruik en 
onze zoon de op een na grootste. Van het kleinste kamertje hebben we 
een werkkamer gemaakt. Ook boven hebben we alles goed geïsoleerd. 
Alleen de zolder hebben we gelaten voor wat hij was. Als je daar in
de winter een glas water neerzet, bevriest het.” 

Jaap: “We wonen geweldig. Ik ben hier geboren en kan me niet 
voorstellen dat ik er ooit nog wegga. We kennen elkaar allemaal in
deze straat, iedereen helpt elkaar. Het enige wat beter zou kunnen is de 
verkeersveiligheid. We hebben bewust gekozen voor een buurtschool 
met de gedachte dat onze kinderen op termijn zelf naar school zouden 
kunnen lopen. Maar dat gaat helaas écht niet. Ook niet als ze een paar 
jaar ouder zijn. Er is geen veilige oversteekplaats terwijl er wel veel 
autoverkeer is. Als dat in de toekomst verbetert, hebben we helemaal 
geen wensen meer.”

“Ik ben hier geboren en  
    kan me niet voorstellen  
 dat ik ooit nog wegga”
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Dol op hout

Ze wilden dolgraag in een houten huis wonen en dat
is gelukt: al sinds 1966 wonen meneer en mevrouw 
Glänzer in een Oostenrijkse woning aan de Simon van
der Stelstraat. Eigenlijk hadden ze hun oog laten vallen
op een pand aan de Heezerweg, maar de houten
huizen waren een mooi alternatief.  

het huis van 
de familie 
Glanzer
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“De Oostenrijkse woningen aan de Heezerweg. Daar wilden we 
graag wonen toen we een paar jaar getrouwd waren,” vertelt 
mevrouw Glänzer. “Maar om aan zo’n woning te komen, had je
een goede kruiwagen nodig. Toen het woningbureau van Philips
ons liet weten dat hier een huis vrij kwam, waren we daar ook
heel blij mee. Ons derde kind was in aantocht en dit waren ruime 
huizen met een tuin!”

Alles is mogelijk
“Vergeleken met de meeste mensen in deze buurt hebben wij een 
kleine tuin. Maar voor ons was en is het genoeg. Er stonden drie 
berkenbomen in de tuin toen we kwamen. Daar kon een schommel 
aan hangen voor de kinderen. De tussenwand in de huiskamer was 
door de vorige bewoners al weggehaald. Daardoor hadden we één 
ruime woonkamer in plaats van een voor- en achterkamer. In de 
jaren daarna hebben we nog het nodige aangepast aan het huis.”
Meneer Glänzer. “Dit zijn huizen die zich uitstekend lenen voor een 
verbouwing. Ze zijn simpel van constructie en als je weet hoe ze in 
elkaar zitten, kun je alles doen.”

Sprokkelen en verbouwen
“Ik ben een sprokkelaar. Als iemand zijn huis ging verbouwen en er 
bleef een deur over, een kozijn of wat planken dan nam ik dat graag 
aan. De houten betimmering, als vervanger voor het zachtboard in 
de woonkamer, heb ik ook op die manier verzameld. Wij houden erg 
van hout en deze huizen zijn gebouwd voor (bijna) de eeuwigheid. 
Toen een timmerman mij hielp bij het vergroten van de raamkozijnen, 
heeft hij het hout van ons huis vervloekt. Het vurenhout is zo goed 

geprepareerd dat hij er met zijn zaag bijna niet doorheen kwam.
Ze hebben het hout (boomstammen) eerst een aantal jaren in het 
water gelegd. Daarna is het pas gebruikt. Zulk hout werkt niet meer 
en is goed uitgehard. Als je een houten huis goed behandelt, gaat
het tien keer langer mee dan een huis van steen. Kijk maar naar de 
oude vissershuizen in Zaandam en Volendam.”

Aanpassen en veranderen
In de loop van de tijd heeft de familie Glänzer het nodige aangepast 
aan hun Oostenrijkse woning. De gas-/kolenkachels werden vervangen 
door een centrale verwarming. Er kwamen ramen met dubbel glas en 
er werd een tussenbouw geplaatst tussen de keuken en de schuur. 
Veel van het werk werd door meneer Glänzer zelf gedaan, waar nodig 
met wat hulp van een vriend, buurman of vakman. In de keuken werd 
de ruimte naar het lavet opengebroken waardoor de ruimte groter 
werd. De badkamer kwam in de nieuwe tussenbouw.

Het huis van de familie Glänzer.

De (verbouwde) schuur dient tegenwoordig
als hobbyruimte. Tijdens zijn studie heeft de
zoon van meneer en mevrouw Glänzer hier
een tijdje gewoond.

Op de plek waar nu de tussenbouw staat, stond 
vroeger een grote kist. Hierin werd de steenkool voor 
de kachels bewaard. De kist is weggehaald om ruimte 
te maken voor de tussenbouw met de douche.

Toen de schuur werd gebruikt als 
studentenkamer verhuisden de fietsen
en het tuingereedschap naar een
nieuwe aanbouw.

De bewoners van Simon van der Stelstraat 30: 
Mevrouw (80) en meneer Glänzer (76)

Eigenaren van het huis sinds:
1966 (eerst gehuurd, later gekocht).

Woonden voor die tijd:
in een bovenwoning aan de Heezerweg.

“ Als je deze huizen 
goed onderhoudt, gaan ze 
tien keer langer mee dan 
woningen van steen”
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Weg met antennes 
“Toen we hier kwamen wonen, werkte negentig procent van
de mensen in de buurt bij Philips. Ik ook,” vertelt meneer Glänzer.
“Na verloop van tijd werd ik voorzitter van een proefproject met
een centraal antennesysteem voor radio en televisie. Dat werd hier
in de buurt getest. Een stukje verderop, in de President Reitzlaan,
stond een grote antennemast met versterkers waar alle huizen met 
kabels op werden aangesloten. Een antenne op het dak van ieder
huis was daardoor niet meer nodig. De proef slaagde en de centrale 
antenne kreeg navolging in heel Nederland.”

Vrijheid, blijheid
Toen Philips in de jaren zeventig de Oostenrijkse woningen
te koop ging aanbieden, werd meneer Glänzer voorzitter van
de vereniging van eigenaren van een woning.
Samen met Philips werden er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld
over de kleuren waarin de woningen geschilderd mochten worden
en het schoonhouden van de gangen. Maar toen de huizen door
de eerste eigenaren opnieuw werden verkocht, had de vereniging
niet veel zeggenschap meer over dit soort zaken. “De gemeente
heeft ooit wel regels opgesteld waaraan de eigenaren zich zouden 
moeten houden,” zegt mevrouw Glänzer, “maar ze deden niets om
die regels te handhaven. Dat werkt dan natuurlijk niet.” Vandaar
dat de vereniging eind jaren negentig is opgeheven.

“Vrijheid, blijheid, wat mij betreft,” zegt meneer Glänzer hierover. 
“Deze huizen zijn particulier eigendom en dat is prima. De jongere 
generatie heeft lef en geld. Ze maken van deze huizen ware paleisjes. 
Ze bouwen serres en openslaande deuren naar de tuin. Een straat 
verderop is zelfs een hele woning verlengd. Ik vind het prachtig!” 

Ook de keuken is gemaakt van het door 
de familie Glänzer zo geliefde hout.

De ruime kelderkast onder de trap is volgens 
mevrouw Glänzer een heerlijk bezit.

“Laat de jongeren maar bouwen.   
 Ze maken er prachtige huizen van!”
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Het verlengde huis aan de Dokter Willem Leijdslaan.



Aanbevelingen voor het aanpassen van een Oostenrijkse woning

Bouwen aan
kwaliteit
Eerder in dit boek werden de bevindingen van de Stichting Bescherming 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven en de bijzondere kenmerken van de Oostenrijkse 
woningen beschreven. Om bewoners te helpen deze kenmerken zoveel mogelijk 
te behouden, heeft Bureau BIEB Advies samen met het buurtcomité een aantal 
aanbevelingen geformuleerd die door alle partijen worden ondersteund.
Deze adviezen helpen de opvallende architectuur van de wijk te waarborgen, 
maar dragen ook bij aan het
behoud van de waarde
van de huizen en
de wijk.
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“Samen zorgen we ervoor
  dat de Oostenrijkse woningen
      uniek blijven”

Henk Vlemmix van BIEB Advies: “We hebben de 
uitgangspunten van de Stichting vertaald in een 
handzaam overzicht dat bewoners kunnen raad-
plegen als ze iets aan hun woning willen renoveren 
of verbouwen. Het is beslist niet bedoeld om 
mensen de wet voor te schrijven, maar we willen 
handvaten bieden als ze iets willen veranderen 
aan hun huis. Zo zorgen we er samen voor dat de 
oorspronkelijke uitstraling en de unieke waarde 
van de Oostenrijkse buurt gehandhaafd blijven.”

Aanbevelingen voor de tuinen  
en het straatbeeld
-   Kies voor een groene afscheiding, ook aan  

het achterpad.
-   Leg eventueel een groene buffer aan ter 

bescherming van de privacy.
-   Om de straatruimte tussen de voorgevels te 

benadrukken is het raadzaam de beplanting  
in de voortuinen laag te houden. Plant daar 
dus liever geen grote bomen.

-   Voorkom zoveel mogelijk stenen bouwsels 
tegen de achtergrens van het perceel.

-   Streef naar eenduidige afscheidingen rond  
de tuinen. Bij voorkeur in de vorm van hagen 
op een betonrand.

-   Laat een professional beoordelen of eventuele 
bomen in uw voortuin nog gezond zijn en 
informeer hoe u ze kunt onderhouden.

Conclusie:
Het is goed voor de woonomgeving van
de Oostenrijkse huizen als er meer eenheid 
komt. Dit is waardevol voor de wijk als 
geheel, maar ook voor de individuele 
woningen. Meer eenheid draagt bij aan
het waardebehoud van de huizen.
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Aanbevelingen voor het aanpassen van een Oostenrijkse woning

verbouwingen 
en onderhoud

Aanbevelingen voor de schoorsteen
-   Sluit de schoorsteen aan op de noklijn in het achterdakvlak.
-   Probeer de oorspronkelijke schoorsteen te behouden en voorkom 

dat er extra pijpen op het dakvlak aan de voorzijde nodig zijn. 
Nieuwe dakdoorvoeren worden bij voorkeur op het achterdakvlak 
gerealiseerd.

Aanbevelingen voor de zijgevels
-   Probeer de planken aan de zijgevel te laten verspringen: 

horizontaal/verticaal.
-   Streef ernaar om huidige ramen in de zijgevels te behouden  

en kies bij eventuele nieuwe ramen voor eenzelfde stijl.

Aanbevelingen voor de ramen in de voorgevel
-   Streef in de voorgevel naar ramen met dezelfde maten  

en onderverdeling als de oorspronkelijke ramen.

Aanbevelingen met betrekking tot dakkapellen
-   Van origine hebben de hoekwoningen een kleine dakkapel en de 

tussenwoningen een grotere. Probeer dit ritme te handhaven.
-   Kies voor dakkapellen die even hoog zijn als de oorspronkelijke 

modellen.
-   Beperk het aantal dakramen in de voorgevel.

Aanbevelingen voor de entree
-   Houd de voorgevel bij voorkeur in stand.
-   Schilder de voorgevel in een lichte tint.
-   Kies voor de originele voordeur.
-   Werk rabatdelen op de voorgevel af met een ronde hoeklat. 
-   Schilder het baksteenwandje in het portiek niet, maar laat het in 

zijn originele kleur.
-   Geef het houten rabatwerk van de voor- en zijgevel dezelfde kleur.

Aanbevelingen voor het dakvlak/de noklijn
-   Handhaaf eenheid in kleur en textuur van het dakvlak.  

Voer dakrenovaties steeds per blok uit.
-   Het is het beste om de bestaande noklijn te behouden.  

Dat geldt ook voor aan- en uitbouwen; zorg voor één niveaulaag.
-   Houd bij renovatie van het dak de licht geknikte dakvoet  

(aan de voor- en achterzijde) in stand.

-   Zorg voor een niet-onderbroken noklijn.
-   Houd vast aan de ronde mastgoot.
-   Streef naar het behoud van een windveer aan de zijkant 

(dat kan ook met gevelpannen).
-   Streef naar het behoud van het materiaal hout 

(maar het kan ook onderhoudsvrij kunststof zijn).

Concept Regels Woningen
(aanbevelingen)

1. Blokmaat 2-4-(6)
(aanbouwen aan zijkant terugliggend)
(eenheid in kleur?)

2. Dakvlak - Noklijn
(eenheid kleur + pan)

3. Ritmiek dakkapellen
(klein bij hoek, groot bij tussenwoning) 

4. Entreemotief en voordeuren

6. Schoorstenen

5. Ramen in voorgevel
(maatvoering en detaillering)

7. Zijgevel
(materiaal hout, wisseling horizontaal verticaal)

Aanbevelingen voor de huizenblokken
-   Uitbreidingen aan de voorzijde van de woning zijn niet 

toegestaan omdat het afbreuk doet aan het straatbeeld.
-   Het is raadzaam om een eventuele aanbouw aan de zijkant  

verder naar achter te plaatsen dan de voorgevel van het huis.
-   Beperk een uitbouw aan de achtergevel tot één verdieping.  

Kies bij voorkeur voor een plat dak.

-   Breid alleen uit met laagbouw (tot drie meter) op de percelen.
-   Voorkom hoge bebouwing en veel schuttingen in de achtertuin.
-   De huizen zijn oorspronkelijk gebouwd in clusters van twee, vier  

of zes woningen. In de ideale situatie blijft dat zo.
-   Streef naar kleureenheid van alle woningen in een blok. 
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Originele materialen voor originele woningen
De gemeente streeft er samen met het buurtcomité naar
om materialen uit Oostenrijkse woningen te hergebruiken. 
Bewoners die hun woning willen verbouwen of opknappen, 
vinden op www.oostenrijksewoningentongelre.nl meer 
informatie over authentieke onderdelen en materialen. 
Daarnaast wordt geadviseerd om deuren, ramen, kozijnen, 
rabatdelen en ronde hoeklatten in grotere aantallen te 
bestellen zodat meerdere huiseigenaren daar gebruik
van kunnen maken.

Voor alle beschikbare plattegronden, 
verbouwingstekeningen en overige
informatie kijk op
www.oostenrijksewoningentongelre.nl



het huis van 
de familie 
Korfage

Authentiek en modern

Roel en Loes Korfage kregen in februari 2011 de sleutel 
van het huis aan de Jan Cellierslaan 28. Ze gingen meteen 
aan de slag. Met hulp van familie, vrienden en een 
aannemer maakten ze van hun eerste koopwoning een 
plek die aan al hun wensen voldoet. Dat betekent: strakke 
wanden en plafonds en veel licht en ruimte. Ondanks alle 
ingrepen heeft de voorkant nog steeds alle kenmerken
van een authentieke Oostenrijkse woning.

De stenen die werden gebruikt voor de aanbouw,
komen terug onder het kookeiland.
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Roel en Loes Korfage wisten drie dingen zeker toen ze op zoek gingen 
naar een koopwoning. Ze wilden blijven wonen in Eindhoven, het huis 
moest een ruime tuin hebben én niet te doorsnee zijn. Zo kwam het 
stel voor een bezichtiging naar de Jan Cellierslaan. Roel en Loes gingen 
niet meteen voor de bijl, maar kwamen uiteindelijk toch weer terug. 
En toen ging het snel…

Hoge bomen 
Roel: “Loes en ik komen oorspronkelijk niet uit Eindhoven – ik ben een 
Twentenaar en Loes is opgegroeid in Aarle-Rixtel – maar we wonen 
er al enkele jaren. In 2010 gingen we op zoek naar een koopwoning. 
Er was op dat moment niet veel beschikbaar dat voldeed aan onze 
criteria, maar Woonbedrijf verkocht een Oostenrijkse woning aan de Jan 
Cellierslaan. Onze interesse was gewekt.”
Loes: “We vonden de wijk meteen leuk en het huis ook. Ook de diepe 
tuin was super, alleen stonden er wel zestien bomen van zo’n twintig 
meter hoog. Daardoor was het erg donker in de tuin en het huis. Daar 
lieten we ons in eerste instantie door afschrikken. We dachten: eerst 
maar even op vakantie, dan zien we daarna wel verder.”

Handen uit de mouwen 
Loes: “Meteen na onze vakantie zijn we nog eens gaan kijken. Een 
bevriende aannemer ging mee om de staat van het huis te beoordelen. 
We wilden een compleet kostenplaatje voordat we aan de grote
klus begonnen. Je hoort zo vaak dat je tijdens een verbouwing voor 
verrassingen komt te staan; dat wilden wij graag voorkomen. Daarna 
besloten we al snel om ervoor te gaan. Verschillende gastvrije 

buurtgenoten stelden hun huis voor ons open. De meesten zijn zo 
trots op hun woning. Door al die bezoekjes hadden we al snel veel 
creatieve ideeën.”

Roel: “De huurders hadden het huis heel netjes onderhouden. Maar 
het geheel was hard aan renovatie toe. Alles was nog in originele 
staat zonder isolatie, centrale verwarming en moderne elektra. We zijn 
dus meteen begonnen met slopen. De houten vloer ging eruit, het 
oude sanitair kon weg en de schrootjes hebben we verwijderd om 
de wanden opnieuw te kunnen isoleren. Omdat ik in het onderwijs 
werk heb ik regelmatig een weekje vakantie, waardoor ik veel werk 
zelf kon doen. Maar mijn vader, vrienden en vooral schoonvader hebben 
ons enorm geholpen.”

De royale tuin biedt volop
ruimte om te spelen. 

Roel en Loes verplaatsten het schuurtje om 
een aanbouw te kunnen realiseren. De houten 
vloer die ze uit het huis haalden, hergebruikten 
ze voor het dak van de schuur. 

De bewoners van  
Jan Cellierslaan 28:
Roel (28) en Loes (33) Korfage  
en hun dochtertje Tess (1). Er is  
een tweede kindje op komst.

Bewoners van het huis sinds:
februari 2011. 

Woonden voor die tijd:
in een huurwoning aan de  
Merellaan in Eindhoven.

“We zagen het meteen  
   helemaal voor ons”
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De aanbouw van Roel en Loes is precies even diep als de aanbouw van de buren.

Twee meter erbij 
Loes: “We wisten meteen dat we wilden uitbouwen. We hebben
zelf via een programma op internet een bouwtekening gemaakt
van een aanbouw aan de achterkant. Daarvoor hadden we geen 
vergunning nodig, dus dat ging heel soepel. De achtergevel is
twee meter verplaatst en we hebben in het nieuwe stuk een 
bijkeuken en badkamer gemaakt.”

Roel: “We hebben gekozen voor een stenen aanbouw. Ook de achter-
gevel hebben we uitgevoerd in baksteen. De stenen zijn landelijk, 
een beetje boerderij-achtig. Ze combineren goed met het hout.”

 

Een tweede leven voor de keuken 
Roel: “Doordat we de badkamer verplaatsten, hielden we veel
meer ruimte over voor de keuken. De deur naar de kelderkast hebben 
we dichtgemaakt zodat we de keuken over de volle breedte konden 
plaatsen. We kunnen nu bij onze kelder via de deuren van de 
oorspronkelijke proviandkast.” 
Loes: “De vorige eigenaren waren heel zuinig op hun keuken.
Hij was van Bruynzeel en nog helemaal in originele staat. Je ziet
deze modellen eigenlijk nergens meer. We hebben Bruynzeel gevraagd 
of ze de keuken wilde hebben. Het zijn een soort collectors items. Ze 
wilden het en hebben de keuken met zorg gedemonteerd. Nu staat 
hij in een bejaardenhuis op een afdeling voor dementerende ouderen. 
Bijzonder, toch?”

Van buiten authentiek, van binnen modern
Roel: “We hebben op de hele benedenverdieping vloerverwarming 
gelegd. Die ligt direct op de betonnen ondervloer. Zo hebben we vijftien 
centimeter in de hoogte gewonnen. Ook hebben we tuindeuren geplaatst 
aan de achterkant en een groot raam gemaakt in de zijgevel. Dat zorgt 
voor veel licht in de woonkamer en keuken.”
Loes: “Aan de achterkant hebben we een dakkapel laten plaatsen.
Nu kijken wij vanuit onze slaapkamer de tuin in. Aan de voorzijde hebben 
we niets veranderd. Alleen het raam is vervangen door eentje met dubbel 
glas, maar dat heeft geen invloed op de uitstraling van ons huis.
Wie voorbij loopt ziet een charmante Oostenrijkse woning. Wie binnenkomt 
is verrast door de ruimte en moderne uitstraling. Eigenlijk hebben wij 
gewoon het beste van twee werelden.”

De dakkapel aan de achterzijde biedt veel
extra ruimte in de kleine slaapkamer.

De nieuwe badkamer meet 3 x 3 vierkante meter. Er zit een bad, toilet,  
douche en wastafel in. De bijkeuken is 2 x 3 vierkante meter groot.

De deuren van
de oorspronkelijke  
voorraadkast bieden
nu toegang tot
de kelder.

Roel en Loes verwijderden alle 
tussenwanden in de kamer.  
De muren van de gang zijn 
wel gebleven.
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Een aanbouw aan de achterzijde
Wilt u een aanbouw realiseren? Het heeft de voorkeur 
dat vooral in hout te doen. Denk aan het plaatsen van 
een regenpijp en zorg voor een goede overgang van 
het pannendak naar het plat dak.
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Deze tekeningen kunt u gebruiken als u uw woning 
wilt verbouwen, renoveren of isoleren.

Het isoleren van de woning
Het is aan te raden uw houten woning te isoleren. De oorspronkelijke 
huizen zijn slecht beschermd tegen de kou dus u verdient de investering 
snel terug. In deze tekeningen is aangegeven hoe u kunt isoleren zonder 
het originele karakter van de woningen aan te tasten.

BegAnegROnDvLOeR BeSTAAnD

BegAnegROnDvLOeR geïSOLeeRD

De oorspronkelijke beganegrondvloer is van hout en ligt
op uitvulstroken. Deze uitvulstroken liggen op een stamp-
betonvloer. Om de vloer van uw woning te isoleren,
moeten de houten vloer en stampbetonvloer verwijderd 
worden. Ook enkele centimeters van de grond onder de 
stampbetonvloer moet u verwijderen. De hoeveelheid is 
afhankelijk van de dikte van de isolatieplaten die u gaat 
gebruiken. Hierna kan de nieuwe geïsoleerde vloer
worden aangebracht. Houd hierbij de volgorde aan die
is aangegeven in de tekening.

1. Begin met het verdichten van de zandlaag. 

2.  Breng plasticfolie aan en zet deze tegen de  
fundering omhoog zodat deze later boven de  
nieuwe betonvloer uitkomt. 

3.  Plaats vervolgens een ePS-isolatieplaat van  
minimaal 120 mm dik (Rc>= 3,5).

4. Stort een gewapende betonvloer van 100 mm dik.

5.  Breng een cementdekvloer aan en werk deze af  
met een zelfgekozen vloer.

  Als u kiest voor keramische tegels kunnen deze  
in het beton worden gelegd. Een cementdekvloer  
is dan niet nodig.

Vervangen van de
beganegrondvloer door
een geïsoleerde betonvloer

Handvaten voor 
verbouwingen
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Aan de onderzijde van het dak − bij de aansluiting met de verdiepingsvloer − zijn aan de binnenkant houten delen aangebracht voor de 
stabiliteit van de woning. Daarboven bevinden zich houten sporen waarop kippengaas is aangebracht. Daaroverheen zit asfaltpapier waarop 
de panlatten en keramische pannen liggen. 
Het verdient de voorkeur om het dak van binnen uit te isoleren, dan ontstaan er geen hoogteverschillen in het dakvlak (bij dakkapel, goot of 
schoorsteen bijvoorbeeld) en/of aansluitproblemen met het dakvlak van de buren.  

1. In de kamers op de eerste verdieping moet u eerst het zachtboard verwijderen. Zo ontstaat dezelfde situatie als op de vliering. 
2.  Daar waar het asfaltpapier kapot is, moet u het kippengaas verwijderen. U kunt het asfaltpapier repareren met een dampdichte folie 

die u met tape vastplakt.
3. Breng minerale wol aan tussen de sporen. 

 Een minerale wol verdient de voorkeur boven PS-isolatieplaat omdat deze in de zomer de warmte beter tegenhoudt. 

4. Breng aan de binnenzijde tegen de sporen en isolatie een dampremmende laag aan.
5. Plaats in de slaapkamers gipsplaten tegen het schuine gedeelte. Dat kan eventueel ook op de vliering. 
6.  Aan de onderzijde, waar de houten delen tegen de sporen zijn aangebracht, kan het knieschot aan de binnenzijde worden geïsoleerd 

met een minerale isolatie (met aan de binnenzijde een dampremmende folie). Is het knieschot afgewerkt met zachtboard? vervang 
dan deze dan door gipsplaat.

7. Isoleer vervolgens het gedeelte van de verdiepingsvloer vanaf de gevel tot en met het knieschot zodat er geen koudebrug ontstaat.

 Zachtboard is brandbaar. U moet het daarom behandelen of – beter nog – vervangen.

Het isoleren van het dak

Om de buitengevel te isoleren, moet het zachtboard met  
de plint verwijderd worden. Ga daarna als volgt te werk:

1.  Snijd de thermische folie (aluminiumfolie) tussen  
het stijl- en regelwerk weg. Repareer beschadigd 
asfaltpapier met een dampdichte folie (deze kan  
met tape op het asfaltpapier geplakt worden). 

2.  Plaats tussen het stijl- en regelwerk een polyure- 
thaan isolatieplaat.  
 
Polyurethaan heeft een hogere RC-waarde dan  
een minerale- of PS-isolatieplaat en verdient  
daarom de voorkeur.

3.  Dicht alle kieren.

4.  Breng aan de binnenkant van het stijl- en regelwerk 
een dampremmende folie aan. Het is het beste als 
deze uit één stuk bestaat.  
Als dat niet kan, moeten de  
foliedelen elkaar overlappen  
en moet u de naden dichten.

5.  Om de elektrische installatie voor de bestaande wand 
aan te brengen moet u een stijl- en regelwerk voor de 
wand plaatsen. Hiertegen kunt u een gipsplaat zetten. 
Kijk goed naar de afstand van de stijlen en de breedte 
van de gipsplaten.

	 Let	op!
  De elektrische installatie moet voor het plaatsen  

van de folie worden aangebracht. Anders ontstaan  
er koudebruggen en functioneert de damp- 
remmende folie niet. 

6.  Op de gipsplaat kan een wandafwerking (stucwerk  
of behang bijvoorbeeld) worden aangebracht.  
Breng daarna – waar nodig – een nieuwe plint aan.

Het isoleren van de
buitengevel

BUITengeveL BeSTAAnD

BUITengeveL geïSOLeeRD DAK BeSTAAnD DAK geïSOLeeRD
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Wilt u de bestaande kozijnen gebruiken en alleen het glas vervangen? 
Dan is normaal HR++glas helaas geen optie. Dit glas is te dik en te zwaar. 
Isolerend renovatieglas biedt een goed alternatief. Dit heeft een dikte 
van 10 mm en is lichter. Kiest u hiervoor plaats dan de glaslatten op 
het raamhout. In het glas kan een zogenaamd wienerspross-profiel 
worden aangebracht. De roeden kunnen dan op het glas geplakt 
worden. Dat maakt het raam stabieler. 
Houd er rekening mee dat de isolatiewaarde van renovatieglas gering 
is, waardoor er condens kan ontstaan aan de binnenzijde van het glas. 
HR++beglazing isoleert tot drie keer beter dan renovatieglas. Maar als 

u dit wilt plaatsen, moet het kozijnhout worden vervangen. Het nieuwe 
kozijnhout moet een afmeting hebben van 70 x 67 mm (onderdorpel 
90 x 67 mm) en het raamhout wordt 90 x 67 mm. Plaats het glas vanaf 
de binnenzijde. Dat zorgt ervoor dat het kozijn beter beveiligd is tegen 
inbraak. Breng ook nu een wienerspross-profiel aan.

  Nieuwe kozijnen ventileren niet. Zorg er daarom voor dat er op een 
andere manier voldoende frisse lucht de woning in kan.

Enkel glas vervangen door isolerende beglazing

BUITenKOZIJn BeSTAAnD HORIZOnTAAL

BUITenKOZIJn BeSTAAnD veRTIKAAL

BUITenKOZIJn HR++ BegLAZIng HORIZOnTAAL BUITenKOZIJn HR++ BegLAZIng veRTIKAAL
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Het vergroten van de woning

Ventilatie

Het vergroten van de dakkapel
1.  Als u de dakkapel wilt vergroten, kunt u het beste de bestaande dakkapel 

verwijderen zodat u een goede basis heeft en de constructie degelijk is.
2.  Breng een extra gording aan in het dakvlak. 

Als u de woning aan de binnenzijde isoleert, vervalt de natuurlijke 
ventilatie (kieren verdwijnen, dus tocht ook). Als u de keuken, 
badkamer en het toilet van een ventilator en afzuigkap voorziet, 
ontstaat er onderdruk in de woning. De woning krijgt dan een 
tekort aan lucht. Om dit te voorkomen moet u ventilatieroosters 
in de woonkamer en slaapkamers plaatsen. Bevestig deze roosters 
bij voorkeur niet in de ramen, want dat heeft veel invloed op de 
uitstraling van uw huis.

U kunt de ventilatie van de woning ook regelen via een zogenaamde 
gebalanceerde ventilatie. U hoeft dan geen ventilatieroosters te 
maken; de verse lucht komt door een dakdoorvoer naar binnen en 

wordt vervolgens de kamers ingeblazen via een ventilatierooster. 
De verse lucht wordt in de ventilatie-unit opgewarmd door de 
afgezogen ‘vuile’ lucht. De in- en uitgaande luchtstroom worden 
niet met elkaar vermengd.
Zo’n installatie kunt u in de vliering aan de achterzijde van de 
woning plaatsen waardoor het aanzicht van de voorgevel niet 
verandert. Ook de rookgasafvoer van de centrale verwarming
kan – om dezelfde reden – het beste aan de achterzijde worden 
geplaatst.

Voor meer informatie en de digitale bouwtekeningen ga naar
www.oostenrijksewoningentongelre.nl

1. Om het dakje en de wanden van de dakkapel te kunnen isoleren, moet u eerst het zachtboard verwijderen. 
2.  Breng tegen de houten betimmering van de zijwand en tegen het dakbeschot een dampdoorlatende folie aan.  

Laat deze folie aan de binnenzijde over de stijlen en balken doorlopen.
3. Maak tegen de folie een polyurethaan isolatieplaat. 

 Polyurethaan-isolatie is heel geschikt omdat het goed isoleert en toch niet dik is.

4. Breng aan de binnenzijde een dampremmende folie aan. Hierdoor wordt de isolatie ‘gevangen’ tussen twee folies. 
5. Werk de binnenzijde af met gipsplaten.

Voor het kozijn van de dakkapel geldt hetzelfde als voor de kozijnen in de gevels. U kunt renovatieglas aanbrengen in de bestaande
ramen. Kiest u liever voor het beter isolerende HR++ glas? Dan moet het raamhout vervangen worden. Het kozijn van de dakkapel kan
in dat geval blijven zitten, maar de dorpels en stijlen moeten worden aangepast aan het nieuwe raamhout.

Het isoleren van de dakkapel

DAKKAPeL geïSOLeeRD HORIZOnTAAL

DAK geïSOLeeRDDAKKAPeL BeSTAAnD HORIZOnTAAL

DAKKAPeL BeSTAAnD veRTIKAAL

UITBReIDIng DAKKAPeL geïSOLeeRD HORIZOnTAAL

Om het oorspronkelijke aanzicht van de woning te 
behouden wordt geadviseerd om de dakkapel niet 
te verhogen ten opzichte van het origineel. Ook is 
het raadzaam de overstek aan de voor- en zijkanten 
hun authentieke uitstraling te geven.
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De
OOstenrijkse woningenHouten huizen met eenuniek karakter

Dit boek hoort bij de Oostenrijkse woningen.
Verkoopt u uw huis, geef het dan door aan
de nieuwe bewoners.
Zo zorgen we er samen voor dat deze
bijzondere woningen hun unieke
karakter kunnen behouden.




