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In het stadsdeel  Oost/Watergraafsmeer ligt de Transvaalbuurt. Een buurt in de 19

e
 

eeuwse ring in het stedenbouwkundig ontwerp van Kalff. De Transvaalkade ligt aan de 
dijk van de Ringvaart, die de scheiding vormt tussen de polder van de Watergraafsmeer 
en Amsterdam Oost.  
Na funderingsonderzoek bleken de kespen op verschillende plaatsen gebroken te zijn. 
Palen waren verzakt en het langshout was van de houten palen afgegleden.  
Dit veroorzaakt een domino-effect. De belasting kan niet meer door de gebroken kesp 
gedragen worden en moet door een naastliggende kesp worden opgevangen. Daar is 
hij niet voor berekend en zal breken, waarna de volgende en de volgende etc. 
  
Funderingsherstel was hier gewenst. Het betreft hier beeldbepalende panden aan de 
dijk warvoor door het stadsdeel een subsidie in het vooruitzicht werd gesteld. De 
subsidie ( 50 % van de bouwkosten met een plafond van € 35.000,-- per pand) maakte 
de aanleg van een funderingsherstel mogelijk.  
 
 
 
 
 
 
.  
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De bebouwing is aan de kant van de kade verzakt. Het verschil aan de voorgevel en achtergevel 
bedraagt 180 mm . 
Bij de aanleg van de constructieve vloer dient uitgegaan te worden, dat de onderkant van de 
constructieve vloer ( dikte : 250 mm ) 500 mm boven de bovenkant van het langshout wordt aangebracht. 
Om de opstap niet ter plaatse van de nieuwe achtergevel (serre) te laten ontstaan is besloten terrassen 
aan te brengen en de opstap te verplaatsen naar de tuin.  
In de verschillende souterrains worden keuken , badkamers en keukens aangelegd. Voor de afvoer van 
de riolering is gebruikt gemaakt van een vuilwaterpomp , die verdiept is aangelegd.  
Voor de HWA van de achtergevel werd een constructieve put aan de vloer vastgekoppeld en voorzien 
van een drukleiding aangesloten op het grijswatercircuit aan kadekant van de bebouwing.  

# 15 
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Dit gemeenschappelijke project voor het funderingherstel van vijf verschillende 
opdrachtgevers met 7 panden heeft tot gevolg gehad, dat er voor ieder individueel 
verschillende programma van eisen  werden ontwikkeld voor de invulling van de souterrains.   
De panden 9a t/m 12 hebben een woonbestemming. In de panden 13,14 en 15 is een 
accountantskantoor gevestigd. 
Voor de panden 9a,12,13,14 en 15 werden de maximale uitbreidingen (2500 mm uit de 
achtergevel) gerealiseerd. 
In overleg met Monumentenzorg werd voor # 15 is gekozen voor een terugliggende uitbreiding 
om de serre van de beg. grond als uitspringend  element te handhaven.  
De panden # 10 wilden een kleinere uitbreiding en # 11 wilde geen uitbreiding. 
 
Daarnaast wilden de eigenaren van # 9a en # 10 een bevriende aannemer voor de serres 
inschakelen.  
De eigenaar van # 11 heeft de serre dmv van zelfwerkzaamheid gerealiseerd 
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De serres van # 12 en # 13 t/m 15 hebben een verschillend karakter gekregen. Het dak van 
de serres bestaat uit een dicht horizontaal platje en een schuin beglaasd gedeelte.   Bij # 12 , 
een woonfunctie, heeft de pui door zijn verticale articulatie een hogere indruk gekregen. De 
overgang van binnen naar buiten is geoptimaliseerd door het vaste glas tot op de grond door 
te laten lopen. Ter plaatse van de openslaande deuren naar het terras is een kunststof dorpel 
verdiept aangelegd. Het niveauverschil bedraagd daar de wettelijke 20 mm. 
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De serres van #13, 14 en 15 

De pui van de serres 13 , 14 en 15 

De aansluiting van de serre van de 
beg. grond met het souterrain 

De serres van # 13,14 en 15 , het accountantskantoor, hebben een traditionele invulling gekregen. 
In de souterrains worden kantoren, een pantry, een technische ruimte, een garderobe en een 
vergaderruimte door de huisaannemer gerealiseerd.  
Kunststof kozijnen worden vervangen door hout, oude ramen vervangen door een aangepaste 
indeling en het glas  vervangen door isolatieglas. Om het 19

e
 eeuwse karakter te benadrukken 

wordt het schilderwerk in de kleuren crème en standgroen uitgevoerd.  Het metselwerk van 
achtergevel wordt voorzien van nieuw knipvoegwerk. 
Het dak wordt gerepareerd waar nodig, aansluiting met gevelranden voorzien van nieuw bitumen, 
rollagen afgesmeerd. Kabels van de mechanische ventilatie werden vervangen. De zijgevel van # 
14 werd in overleg met de opdrachtgever voorzien van duurzame beplating tegen waterdoorslag. 
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De serre van Transvaalkade # 12 heeft in tegenstelling tot de 
serre van serres van het accountantskantoor een opener 
vormgeving gekregen. De vaste ramen zijn tot aan de dorpel 
doorgezet om zoveel mogelijk de woonkamer in de tuin te laten 
over lopen. De maatvoering van het balkenpatroon van de 
serre is aan de pui aangepast, waardoor er een doorlopend 
lijnenspel ontstaat. 
In de dakgoot is buitenverlichting opgenomen.  
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Door het toepassen van een verzonken kunstofdorpel ontstaat 
een overgang van binnen naar buiten van 20 mm.  


