
‘Een verdieping
extra levert bijna
altijdmeer op
dan die kost’

Bij huizen op Steigereiland, IJburg,wordt een dakopbouwgeplaatst bij huizen die er al een jaar of vijf staan. De rompslomp valt bestmee, zeker als je hetwerk uitbesteedt aan een ervaren architect of aannemer.

Danmaar
de lucht in
met je huis
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W
at te doen als je uit je
huis groeit? De logi-
sche gedachte is ver-
huizen, maar met
een huizenmarkt die

op slot zit en hogere hypotheekeisen
is dat niet altijd een optie. Blijven zit-
ten dan maar en je huis vergroten
door een dakopbouw. Amsterdam
kent vele platte daken en zolang je
niet in beschermd stadsgezicht
woont, kun je in veel gevallen met
vergunning de hoogte in. In Zuid,

Watergraafsmeer en IJburg gebeurt
het al veel: van een klein kamertje er-
bij tot complete etagesmet dakterras.
Ende rompslompvalt bestmee, zeker
als je hetwerk uitbesteedt aan een er-
varen architect of aannemer.
Bovendien zijn er voordelenwaar je

niet meteen aan denkt, zegt aanne-
mer Matthias Weggeman van Bouw-
Wens. “Een plat dak kost onderhoud
enmet een opbouw kan het dak weer
twintig jaarmee. Daarnaast heeft een
opbouw vaak gunstige effecten voor
de isolatie van het huis en vermeer-
deren de extra vierkante meters de
waarde vandewoning.”Het ismeest-
al niet de hoofdreden voor uitbrei-
ding, maar toch mooi meegenomen.
Weggeman durft wel te beweren dat
‘een bovenwoning bijna altijd meer
waard wordt dan wat de verbouwing
gekost heeft’.
Voordat je in je spiksplinternieuwe

werkkamer aan de slag kunt, moet
wel het een en ander geregeld wor-

den. Het stadsdeel verleent de ver-
gunning tot dakopbouw. Het stelt de
eisen vast aan de hand waarvan de
commissie vanwelstand het ontwerp
beoordeelt. De commissie werkt nu
nog met vijftien nota’s die stammen
uit de tijd van voor de stadsdeelfu-
sies, maar eind dit jaar komt er één
nieuwe welstandsnota voor de hele
stad.
De criteria verschillen wel per

buurt. Een dakopbouw in Buitenvel-
dert moet vooral zijn ‘abstracte,
rechthoekige en platafgedekte
hoofdvorm behouden’. In Oud-West
ligt de nadruk op onzichtbaarheid en

moet de opbouw vooral klein zijn.
Niet elk huis leent zich voor een uit-
breiding op het dak. Een beeldbepa-
lende gevel, bijzondere architectuur,
gebrek aan ruimte of zichtlijnen die
niet doorbrokenmogenworden, kun-
nen allen roet in het eten gooien.
Dakopbouwprocedures lopen niet

altijd even vlekkeloos, weet Paola
Leysma. “Er waren momenten dat ik
dacht: laat maar zitten.” In mei 2005
kocht ze haar groeiwoning op IJburg,
driemaandenvoordat eenbijzondere
bepaling over erfpacht kwam te ver-
vallen. “Bij uitbouw moest extra erf-
pacht betaald worden. Wij waren de
enige straat waar de regeling nog
gold.” Na een juridische procedure is
de bepaling met terugwerkende
kracht nietig verklaard. Met negen
buren tegelijk werd onlangs begon-
nenmet de dakopbouw. Kosten: ruim
63.000 euro voor 55 m2. Samen bou-
wen is voordeliger en je kunthetwerk
verdelen, zegt Leysma. Daartegen-

Altijd al gedroomd van een extra
kinderkamer of kantoorruimtemet

dakterras? Een dakopbouw
plaatsen is een populairemanier
omwoonoppervlak toe te voegen.
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‘InBuitenveldert had je eenwildgroei aan dakopbouw.
Mijn tante en oomwonenhier omde hoek en ikweet
nog goed dat dertig jaar geleden de hele buurt in rep

en roerwas toen het eerste gezin een dakopbouwwilde la-
ten plaatsen. ‘Dat kon toch niet!’ Maar al snel volgden er
meer. Op een gegevenmoment heeft het stadsdeel er paal
en perk aan gesteld. Als je nu naar buiten kijkt, zie je pre-
cieswat de oude enwat nieuwe dakopbouw is. De oudere
varianten zijnwit en kleinmet afwijkende ramen. De nieu-
we opbouwen zijn identiek en hebben dezelfde blauwgrijze
kleur.”“De buitenkant staat dus al vast.Wel ben ik bij de

welstandscommissie langs ge-
weest omdat ik een zijraaman-
derswilde hebben. Datmocht
gelukkig. En binnenin valt nog
genoeg te kiezen. De indeling
hebbenwe zelf bedacht: twee
ruimewerkkamers op het zuiden
en daartegenover een logeerka-
mer en eenwasruimte. Vooral op
dat laatste zijnmijn vrouwelijke
kennissen jaloers. ‘Wat een
luxe,’ zeggen ze dan.”
“Toenwedewoning twee jaar ge-
leden kochten,wistenwe al dat
we een dakopbouwwilden. De
kinderen zijn allang het huis uit,
maarwewilden allebei een eigen
werkkamer en liefst ook een lo-
geerruimte voor de kleinkinde-
ren. Nog voordat de koopakte on-

dertekendwas, hebbenweheel brutaal bij de buren aange-
beld omeen kijkje te nemen in hunnieuwedakopbouw.We
kozen voor dezelfde aannemer, DeVlucht. Diewerkt veel in
Buitenveldert en heeft ook de vergunning voor ons aange-
vraagd bij het stadsdeel.”
“In driemaandenhaddenwe een extra verdieping ophet
dak. Vijftig vierkantemeter bovenop de 150m2 die het huis
al telde. De laagbouw in deze straat is een beetjemodel
koekblik,maarmet zo’n extra verdiepingwordt hetmeteen
een echt huis.”

Anne deBruijn,
Buitenveldert

‘Vanaf de voorkant kun je de dakopbouwniet zien.
Datmagniet van dewelstandscommissie. Het dak
moet een hoek van vijftien gradenhebben. Dat is

voormijnman, die bijna tweemeter is, wel lastig.Maarwe
zijn ontzettend blijmet de extra twintig vierkantemeter en
vooral ookmet het dakterras. Tijdensmijn tweede zwanger-
schapheb ik heerlijk buiten kunnen zitten. Enmet oud en
nieuwheb je een fantastisch uitzicht.”
“Met de tweede op komstwas de keuze: groter gaanwonen

of uitbouwen. Verhuizenwilden
we eigenlijk niet, duswe kozen
voor een dakopbouw.Daarvoor
moestenwe goedkeuring hebben
van deVvE. Onze oude buren
wilden geen verbouwingsover-
last,maar zodra zij verhuisdwa-
ren, zijnwe aan de slag gegaan.
Ik heb gezocht op ‘dakopbouw’
en ‘Watergraafsmeer’ en kwam
uit bijMatthijs van der Sluis van
MVDSOntwerp. Hij is langsgeko-
men enheeft een schets ge-
maakt. Doordat hijmeerdere da-
ken inWatergraafsmeer heeft op-
gebouwd, is hij een lokale be-
kendheid. Een buurvrouw zei te-
genme: ‘Is dat dieMatthijs? Alle
moeders op het schoolplein heb-
ben het over hem.’”

“Zo’n bureau neemt je veelwerk uit handen. Het vraagt bij-
voorbeeld de vergunning voor je aan. Toen die binnenwas,
hebben drie aannemers op basis van het ontwerp een offer-
te gemaakt. Qua prijzen zaten ze dicht bij elkaar,maar je
moet ook een goed gevoel bij een aannemer hebben.We ko-
zen voorMatthiasWeggeman vanBouwWens. Hij heeft alle
vooroordelen over aannemers ontkracht, is keurig tewerk
gegaan enwas binnen driemaanden klaar.”
“Aande buitenkant hebbenwe gekozen voor een ‘zink
look’. Dat haddenwe bij buren gezien en vondenwe erg
mooi enwe krijgen er ook goede reacties op. Bovenophet
nieuwe dak staan nudrie zonnepanelen. De verbouwing
heeft ons ongeveer vijftigduizend euro gekost,maar zo’n
extra verdieping is het geld dubbel en dwarswaard.”

Hilletje Deinum,
Watergraafsmeer

over staan de discussies en compro-
missen. “Lastig, maar je komt er wel
uit.”
IJburg is een populaire plek voor se-

riële dakopbouw, net als het nabijge-
legen Sporenburg. Eva Lukkien, van
Bouwstudio Lukkien Van Till, houdt
zich hier al jaren bezig met opbouw:
“Het begon toen de eerste bewoners
met het gezin uit hun huis groeiden.
Voor een dakopbouw moest het be-
stemmingsplan aangepast worden,
waar de gemeente aanvankelijk niet
enthousiast over was. ‘Stuur die be-
woners naar IJburg als ze een groter
huis willen,’ was de reactie. Nu zien

we dat meer mensen een dakopbouw
willen omdat het eigenlijk niet meer
te doen is om te verhuizen.” Sommige
van die plannen ketsen ook weer af,
omdat er überhaupt geen geld meer
is, omdat men ontslagen is of net ge-
scheiden, zegt Lukkien.
De kosten hangen af van grootte,

materiaalkeuze en wel of geen pre-
fab, maar lopen snel op tot tiendui-
zenden euro’s. “Laatst ketste er nog
een dakopbouw af omdat iemand tot
vijftigduizend euro bij de bank kon
lenen, terwijl hij tachtigduizend no-
dig had,” zegt Matthijs van der Sluis
van MVDS Ontwerp. “Over het alge-
meen zijn het de jonge stellen en
tweeverdieners met wat meer te be-
steden die een dakopbouw laten
plaatsen.”
Veel last van de crisis heeft zijn bu-

reau echter niet. “Dakopbouw is nog
steeds populair in Watergraafsmeer
en in Zuid en is het ook steedsmeer in
West.”

‘De procedure
kan gedoe geven.
Soms dacht ik:
laatmaar zitten’
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