
(schuif)ramenmatrix 10-12-2019

originele houten kozijnen  

origineel houten schuifraam*                

evt met roeden 

contragewichten aanwezig 

originele houten kozijnen 

origineel houten schuifraam*                    

geen contragewichten meer                                           

veel schade

originele houten kozijnen                    

modern houten raam                       

evt met roeden 

(reconstructie)                                                      

origineel houten kozijn         

kunststof ramen                      

geen historisch kozijn              

met nieuw raam                              

evt historiserende indeling        

nieuwe opening    vergunning  

nodig      

ja/nee

Beschermd stadsgezicht  

zichtzijde/straatzijde

beeld en profilering als 

bestaand,                                      

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam)                       

materiaal vrij 

beeld en profilering als 

bestaand,                                      

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam)                       

materiaal vrij 

beeld en profilering als 

bestaand,                                      

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam)                       

materiaal vrij                                  

roosters in hout/profiel

beeld en profilering als 

bestaand,                                      

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam)                       

materiaal vrij                                  

roosters in hout/profiel

beeld en profilering als 

bestaand,                                      

raamtype vrij (schuif, draai, kiep 

onderraam)                       

materiaal vrij                                  

roosters in hout/profiel

beeld en profilering 

passend bij                                   

raamtype vrij                                  

materiaal vrij                                  

roosters integreren

ja

Beschermd stadsgezicht  niet zichtbaar 

vanuit OR

materiaal en type vrij materiaal en type vrij materiaal en type vrij materiaal en type vrij materiaal en type vrij materiaal en type vrij nee

Rijksmonument  en                                    

Gemeentelijk monument

kozijn + schuifraam behouden 

(reparatie)                            

materiaal als bestaand                              

VR strips toegestaan,                                 

evt reconstructie roeden               

roosters niet zichtbaar

kozijn + schuifraam 

behouden/vervangen                             

materiaal als bestaand                                   

VR strips toegestaan         

happylift toegestaan,                

evt. reconstructie roeden                                       

roosters niet zichtbaar

kozijnen behouden                             

materiaal als bestaand                

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam)                

reconstructie toegestaan                            

roosters in kozijn- of 

raamhout

materiaal hout,                                  

raamtype vrij (schuif, draai, 

kiep onderraam) ,                   

reconstructie toegestaan                               

roosters in kozijn- of raamhout

materiaal als bestaand, 

raamtype (schuif, draai, kiep 

onderraam) vrij,              

reconstructie toegestaan    

roosters toegestaan

materiaal en type in 

overleg (m.u.v. kunststof)             

roosters integreren

ja

1 historisch schuifraam 2 schuifraam met happylift 3 schuifraam vervangen 4 modern onderraaam 5 modern onder + bovenraam 6 modern kozijn + raam

voorbeelden van venstertypes van originele naar moderne indeling

* reconstructies hebben ook monumentale waarde 

*** bij toepassen isolatie is ventilatie noodzakelijk; hoe hoger de isolatiewaarde van het glas hoe meer risico op inwendige condensatie in het kozijn (denk aan houtrot en schimmel) 

** isolatieglas in in diktes van 7 (isolerend monumentenglas) tot 36 mm (HR+++) verkrijgbaar

Uitgangspunt: Aanpassing  kozijn en raam is een verbetering van de huidige situatie in  beeld, indeling, materiaal en/of kleurgebruik

*** plek onzichtbaar  

ventilatierooster toegestaan

huidige situatie

status pand/ 

locatie

Indien nog historisch glas 

aanwezig is uitgangspunt 

behoud van glas

houtmaat (van ramen en 

roeden) is bepalend voor de  

toepasbaarheid van 


