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Wareco is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en fun-
deringen. Onze kracht is onze kennis van de ondergrond te integreren met de boven-
grondse opgaven. We verbinden onderzoeken en adviezen aan concrete ontwerpen en uit-
voering. Enthousiast, persoonlijk en innovatief. Al 40 jaar leveren we maatwerk, met als
resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen.

Vanuit meerdere vestigingen verspreid over Nederland bedienen we met circa 80 professi-
onals overheden, bedrijfsleven en particulieren.

We hechten grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Het managementsysteem is ISO
9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Voor u
als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen
van klachten volgens vaststaande procedures en het, waar mogelijk en wenselijk, aandra-
gen van duurzame oplossingen.

Daarnaast staat duurzaamheid ook bij onze bedrijfsvoering hoog op de agenda. Dit komt
tot uiting in aandacht voor besparing op en hergebruik van grondstoffen en het beperken
van milieubelasting.
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1. Inleiding
Van Gemeente Amsterdam is opdracht ontvangen voor een onderzoek naar de kwaliteit
van de fundering van het pand Weesperzijde 250 te Amsterdam.

Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het pand en de directe omgeving.

Het funderingsonderzoek is uitgevoerd conform de door de branchevereniging Organisatie
Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O) opgestelde richtlijn. In dit rapport is bij de
verschillende onderzoeksonderdelen een deel van de tekst van de F3O-richtlijn opgeno-
men. De volledige F3O-richtlijn kan op de website www.f3o.nl worden verkregen.

Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende onderdelen:
§ Archiefonderzoek
§ Inpandige inspectie
§ Gevelinspecties
§ Lintvoegwaterpassing
§ Vloerveldwaterpassing
§ Loodmeting
§ Peilmaatmeting
§ Nauwkeurigheidswaterpassing
§ Grondwaterstandmeting
§ Funderingsinspectie
§ Ontgraving
§ Classificatie bodemmateriaal
§ Kwaliteit metselwerk en beton
§ Visuele inspectie en het opmeten van de funderingsconstructie
§ Bepaling dikte zachte schil van het hout
§ Monstername hout
§ Beslissing noodzaak boorkernmonstername hout
§ Berekening resterende dragende doorsnede houten paal
§ Houtonderzoek aan gestoken houtmonsters
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2. Onderzoeksonderdelen

2.1. Archiefonderzoek (bureaustudie)
Ten behoeve van het funderingsonderzoek is archiefonderzoek (bureaustudie) uitgevoerd.
Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.1 Archiefonderzoek (bureaustudie):
Doel: verzamelen beschikbare relevante informatie over het casco, de fundering,

andere bouwkundige elementen (inclusief eventueel belendende panden).

Methode: gegevens verzamelen uit archieven.

Resultaat: relevant materiaal opnemen onder bronvermelding in de rapportage.
Bespreking van conclusies op basis van verzameld materiaal in rapportage
opnemen.

2.1.1. Geraadpleegde bronnen

Bij het archiefonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
§ Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) (online geraadpleegd, beschikbaar via

bagviewer.kadaster.nl): geen gegevens bouwjaar beschikbaar.
§ Gemeente Amsterdam, Stadsarchief (online geraadpleegd, beschikbaar via beeld-

bank.amsterdam.nl): gegevens beschikbaar.
§ Gemeente Amsterdam, City Data (online geraadpleegd, beschikbaar via data.amster-

dam.nl): geen meetboutgegevens beschikbaar.
§ Waternet (online geraadpleegd, beschikbaar via www.waternet.nl): geen relevante

grondwaterstandgegevens beschikbaar.
§ Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (Dinoloket) (online geraadpleegd,

beschikbaar via www.dinoloket.nl): gegevens bodemopbouw beschikbaar.

Door de opdrachtgever zijn de volgende relevante gegevens beschikbaar gesteld:
§ Verbouwtekening onderzoekspand
§ Gegevens milieukundige bodemkwaliteit onderzoekslocatie

2.1.2. Bouwjaar onderzoekspand

Er zijn gegevens beschikbaar gekomen betreffende het bouwjaar van Weesperzijde 250 te
Amsterdam. De oprichtingsdatum is onbekend.

2.1.3. Opbouw fundering en casco onderzoekspand

Er zijn verbouwtekeningen daterend uit 1936 van het onderzoekspand beschikbaar. Hierop
is onder de gevels en bouwmuren een Amsterdamse houten paalfundering weergegeven.
De hoogte van de begane grondvloer ten opzichte van NAP is niet op de oprichtings-
tekening aangegeven.

Van de omstreeks 2001 opgerichte aanbouw en het overdekte terras zijn bouwtekeningen
beschikbaar. Hierop is onder de gevels een betonbalk op palen getekend. De begane
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grondvloer is met gebruik van stelcon platen op staal (d.w.z. direct op de ondergrond) ge-
fundeerd weergegeven. De later gerealiseerde aanbouw en het overdekte terras zijn bij dit
onderzoek niet onderzocht.

2.1.4. Gegevens grondwater en oppervlaktewater

Er zijn geen gegevens van eventueel in de nabijheid van het onderzoekspand aanwezige
peilbuizen bekend.

Het oppervlaktewater in de omgeving van het onderzoekspand wordt onderhouden op een
niveau van NAP – 0,4 m.

2.1.5. Meetboutgegevens onderzoekspand

Er zijn geen gegevens van eventueel aan het onderzoekspand uitgevoerde nauwkeurig-
heidswaterpassingen bekend.

2.1.6. Gegevens bodemopbouw

Er zijn sonderingen beschikbaar die zijn uitgevoerd in de omgeving van het onderzoeks-
pand. Uit het beschikbare bodemonderzoek wordt afgeleid dat er vanaf circa NAP – 12,5 m
een eerste (draagkrachtig) zandpakket aanwezig is.

2.1.7. Milieukundige bodemkwaliteit

Er is door de opdrachtgever, ten behoeve van het uitvoeren van de graafwerkzaamheden
en de funderingsinspectie, een bodemonderzoek beschikbaar gesteld. Voor het resultaat
van dit onderzoek wordt verwezen naar de rapportage met kenmerk m18a0222.r01.

In bijlage 1 zijn de beschikbare archiefstukken opgenomen.
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2.2. Visuele inspectie pand

2.2.1. Inpandige inspectie

Er is een inpandige inspectie uitgevoerd in het onderzoekspand op de begane grond,
eerste verdieping de kelder. Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-
richtlijn voor funderingsonderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.2.1 Inpandige inspectie:
Doel: inventariseren zichtbare aspecten die duiden op verminderd functioneren van

de fundering of gewijzigde belastingafdracht naar de fundering.

Methode: inpandige inspectie uitvoeren en gebreken vastleggen.

Resultaat: fotorapportage van geconstateerde gebreken (inclusief eenduidige weergave
van de locatie van de gebreken). Er wordt aangegeven welke schade waarom
verband heeft met het functioneren van de fundering.

Resultaat
Bij de inpandige inspectie is geen scheurvorming waargenomen die in verband wordt ge-
bracht met een verminderd functioneren van de fundering.

In bijlage 2 is het resultaat van de inpandige inspectie en de beoordeling van de schade
opgenomen.
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2.2.2. Gevelinspecties

Er is een gevelinspectie uitgevoerd van de voor- en achtergevel en zijgevels van het
onderzoekspand. Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor
funderingsonderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.2.2 Gevelinspecties:
Doel: inventariseren signalen die duiden op verminderd functioneren van de

fundering of gewijzigde belastingafdracht naar de fundering.

Methode: gevelschouw uitvoeren en gebreken vastleggen. De scheurgrootte wordt
visueel bepaald (met een meetnauwkeurigheid ± 0,5 mm).

Resultaat: fotorapportage van geconstateerde gebreken (inclusief eenduidige weer-
gave van de locatie van de gebreken). Er wordt aangegeven welke schade
waarom verband heeft met het functioneren van de fundering.

Beoordeling: breedte van de scheuren wordt volgens tabel 1 benoemd (conform
NIVRE).

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 1:
Scheuren Benaming
Haarscheuren Zeer klein
0,5 - 1 mm Klein
1 - 3 mm Matig
> 3 mm Groot

Resultaat
Bij de gevelinspectie is scheurvorming waargenomen die in verband wordt gebracht met
het functioneren van de fundering. De funderingsgerelateerde scheuren worden conform
bovenstaande tabel beoordeeld als matig.

In bijlage 3 is het resultaat van de gevelinspectie en de beoordeling van de schade opge-
nomen.
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2.3. Scheefstandsmetingen

2.3.1. Lintvoegwaterpassing

Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.3.1 Lintvoegwaterpassing:
Doel: vaststellen van de vervormingen aan het pand (gehele pand en rotaties).

Methode: inmeten van gevelelementen die horizontaal zijn aangelegd door middel
van waterpassing (meetnauwkeurigheid ± 2,5 mm).

Resultaat: grafische presentatie van de meting als relatieve zakkingen ten opzichte
van het hoogst gemeten punt. Er dient specifiek te worden vermeld welke
geveldetails gemeten zijn. De presentatie van de metingen dient grafisch
langs de gemeten gevels te worden weergegeven. De onderlinge afstand
van de metingen dient gemeten en weergegeven te worden.

Beoordeling: de scheefstand wordt volgens tabel 2 benoemd.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 2:
Rotatie Schadetypering Benaming

< 1:300 Geen Nihil

1:300 tot 1:200 Architectonisch Klein

1:200 tot 1:100 Architectonisch Matig

1:100 tot 1:75 Constructief Groot

> 1:75 Constructief Zeer groot

Resultaat
Er is geen metselwerk aanwezig. Derhalve is geen lintvoegwaterpassing uitgevoerd.

2.3.2. Vloerwaterpassing

Er is een vloerveldwaterpassing uitgevoerd op de eerste verdieping van het onderzoeks-
pand. Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingson-
derzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.3.2 Vloerwaterpassing:
Doel: vaststellen scheefstand van gefundeerde muren.

Methode: bepalen welke vloervelden de originele vervormingen weergeven. Inme-
ten van vloeren nabij de balkopleggingen in de gefundeerde muur ten op-
zichte van een horizontaal vlak. De meting wordt middels een waterpas-
sing uitgevoerd (meetnauwkeurigheid ± 10 mm).

Resultaat: grafische presentatie van meetwaarden omgerekend naar zakking ten op-
zichte van het hoogste punt van het vloerveld. De locatie van de
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meting op het vloerveld dient eenduidig te worden aangegeven. De repre-
sentativiteit van de meting voor de originele vervormingen moet worden
aangegeven.

Beoordeling: de scheefstand en zakkingsverschillen worden volgens tabel 2 benoemd.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 2:
Rotatie Schadetypering Benaming

< 1:300 Geen Nihil

1:300 tot 1:200 Architectonisch Klein

1:200 tot 1:100 Architectonisch Matig

1:100 tot 1:75 Constructief Groot

> 1:75 Constructief Zeer groot

Resultaat
De gemeten ongelijkmatige zakking bedraagt maximaal circa 15 cm in de richting van de
achtergevel.

Bij de voor en achtergevel en gefundeerde binnenmuur wordt het criterium voor architec-
tonische schade overschreden en wordt de ontstane rotatie conform bovenstaande tabel
als matig beoordeeld.
Bij de linker en rechter zijgevels wordt het criterium voor constructieve schade overschre-
den en wordt de ontstane rotatie conform bovenstaande tabel als groot beoordeeld.

In relatie tot de grootte van het pand worden de gemeten maximale ongelijkmatige zak-
kingen als matig beoordeeld.

In bijlage 4 is het resultaat van de vloerveldwaterpassing en de beoordeling van de rota-
ties opgenomen.
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2.3.3. Loodmeting

Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.3.2 Vloerwaterpassing:
Doel: vaststellen voor- of achteroverhellen van de gevel.

Methode: de gevelstandmeting kan worden uitgevoerd met een theodoliet, tachy-
meter of oploodinstrument (meetnauwkeurigheid ± 10 mm) en maakt de
helling van een gevel ten opzichte van de verticaal inzichtelijk.

Resultaat: presentatie van meetwaarden over de hoogte van de gevel. De methode
en de locatie van de meting op de gevel dienen eenduidig te worden aan-
gegeven.

Beoordeling: de scheefstand uit de verticaal wordt volgens tabel 2 benoemd.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 2:
Rotatie Schadetypering Benaming

< 1:300 Geen Nihil

1:300 tot 1:200 Architectonisch Klein

1:200 tot 1:100 Architectonisch Matig

1:100 tot 1:75 Constructief Groot

> 1:75 Constructief Zeer groot

Resultaat
De rotatie van de zijgevel is gemeten ter plaatse van de voorgevel en bedraagt 1:180
(gevel voorover). Hier wordt het criterium voor architectonische schade overschreden en
wordt de ontstane rotatie als matig beoordeeld.

In bijlage 4 is het resultaat van de loodmeting en beoordeling van de rotatie opgenomen.
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2.4. Hoogtemetingen

2.4.1. Peilmaatmeting

Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.4.1 Peilmaatmeting:
Doel: relateren historisch bouwpeil met actuele hoogte bouwpeil.

Methode: het vastleggen van bovenkant begane grondvloer ten opzichte van NAP
door middel van een waterpassing (meetnauwkeurigheid ± 5 mm). Als
een hoogte t.o.v. (N)AP bekend is uit de archiefstukken kan hiermee een
globale absolute zakking worden bepaald.

Resultaat: een afgeleide absolute zakking van de constructie. In de rapportage dient
de herkomst van het historisch bouwpeil te zijn beschreven.

Beoordeling: er is geen benaming voor de mate van zakking voorhanden.

Resultaat
De aanleghoogte van de begane grondvloer ten opzichte van NAP is niet bekend. Er is
hierdoor geen verband te leggen tussen de originele hoogte en de huidige hoogte van
de begane grondvloer. Derhalve is geen meting van het peil uitgevoerd.
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2.4.2. Nauwkeurigheidswaterpassing

Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.4.2 Nauwkeurigheidswaterpassing:
Doel: vaststellen zakkingssnelheid van een constructie.

Methode: door middel van het herhaald meten van meetpunten met een precisie
waterpasinstrument en een speciaal temperatuurongevoelige baak. De
nauwkeurigheid van de metingen dient van ieder punt aantoonbaar
binnen de range ± 0,5 mm te vallen. Vaststellen van beweging van de
vaste meetpunten. Vaste meetpunten worden krimpvrij aan de constructie
vastgemaakt en met een hoge nauwkeurigheid ten opzichte van een vast
referentiepunt ingemeten. Herhalingsmetingen geven informatie over de
zakking van de constructie.

Resultaat: zakking van meetpunten (met duidelijke plaatsbepaling) over een be-
paalde meetperiode en omgerekend naar zakking per jaar. Bij meerdere
metingen van eenzelfde meetpunt dient naast de maximale zakking/jaar
ook grafisch de zakking in de tijd te worden gegeven.

Beoordeling: beoordeling van de zakkingssnelheid wordt gedaan volgens tabel 3.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 3:
Zakking [mm/jaar] Benaming

tot 0,5 Nihil

0,5 tot 2 Klein

2 tot 3 Matig

3 tot 4 Groot

> 4 Zeer groot

Resultaat
In deze fase van het onderzoek maakt een nauwkeurigheidswaterpassing geen deel uit
van de onderzoeksopzet. Derhalve is geen nauwkeurigheidswaterpassing uitgevoerd.
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2.5. Omgevingsfactoren
Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn funderingen op staal, onderdeel 2.5 Omgevingsfactoren:
Doel: verkrijgen van informatie over de directe omgevingsfactoren die van belang

kunnen zijn voor het functioneren van de funderingsconstructie.

Methode: visuele inspectie van de locatie.

Resultaat: de waarnemingen worden schriftelijk en fotografisch vastgelegd en indien
een verband wordt verondersteld met het functioneren van de fundering
dan wordt hiervan expliciet melding gemaakt.

Resultaat
Er zijn geen omgevingsfactoren waargenomen welke van belang kunnen zijn voor het
functioneren van de fundering.
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2.6. Grondwaterstandmetingen
Ter plaatse van de funderingsinspectielocatie is een grondwaterstandmeting uitgevoerd.
Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.6 Grondwaterstandmetingen:
Doel: verkrijgen indicatie van de actuele waterdekking boven het hoogste

funderingshout.

Methode: er wordt een peilbuis in de directe nabijheid van de inspectieput geplaatst.
De grondwaterstand in de peilbuis wordt gemeten met een peilklokje of
peilpieper (meetnauwkeurigheid ± 10 mm) op een moment dat er geen
verstoring van de grondwaterstand (meer) is als gevolg van de inspectie-
werkzaamheden.

Resultaat: grondwaterstand op een specifiek tijdstip ten opzichte van NAP. Is geen
NAP hoogte beschikbaar, dan kan worden volstaan met grondwaterdekking
(verschil niveau bovenste funderingshout en gemeten grondwaterstand) op
een specifiek tijdstip. In de rapportage dient nadrukkelijk vermeld te
worden dat een enkelvoudige meting een momentopname betreft en dat
hiermee geen uitspraak mogelijk is over de grondwaterdekking over de ja-
ren heen.

Beoorde-
ling:

op basis van tabel 4 worden de verschillende actuele grondwaterdekkingen
benoemd.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 4:
Grondwaterdekking [cm] Benaming

> 20 Voldoende

20 tot 5 Klein

< 5 Onvoldoende

Resultaat
Om een ongestoorde meting te kunnen doen is de grondwaterstand op 18 maart (9 dagen
na de funderingsinspectie) eenmalig in de bij de inspectielocatie geplaatste tijdelijke peil-
buis gemeten.

De gemeten grondwaterstand bedraagt NAP – 0,39 m. Het niveau van het bovenste fun-
deringshout is op deze locatie gemeten op NAP – 0,93 m. Er is tijdens de meting sprake
van een grondwaterdekking van circa 54 cm. De grondwaterdekking wordt op basis van
tabel 4 als voldoende beoordeeld.

In bijlage 5 is het resultaat van de grondwaterstandmeting in het inspectierapport opgeno-
men.
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2.7. Funderingsinspectie
Er is een funderingsinspectie uitgevoerd ter plaatse van de rechter zijgevel. De funde-
ringsinspectie is uitgevoerd op een locatie waarbij de vloerveldwaterpassing een grote
rotatie is gemeten.

2.7.1. Opbouw funderingsconstructie

Op de inspectielocatie is een Amsterdamse houten paalfundering aangetroffen. Er zijn zes
palen vrijgegraven en geïnspecteerd. Het kesp- en vloerhout is sterk samengedrukt. De
kespen zijn gebroken. Paal C staat naast het funderingsmetselwerk gesitueerd. Het langs-
hout is ter plaatse van paal C gebroken.

De hoogte van het bovenste funderingshout is ingemeten op circa NAP -0,93 m. De hart-
op-hart afstand van de kespen is gemeten en bedraagt circa 1.50 m en circa 1,50 m.

Op de inspectielocatie is de fundatie van een voormalige belendende pand aangetroffen.
De fundering van de voorgevel van het voormalige belendende pand is gezamenlijk met
het onderzoekspand.

Aan de binnenzijde van de zijgevel is de betonconstructie van de kelder waargenomen.
De aanlegdiepte van de kelder is circa 40 cm lager dan het bovenste funderingshout.

2.7.2. Kwaliteit metselwerk en beton

De staat van het in de fundering aanwezige metselwerk is geïnspecteerd. Dit onderdeel
van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek als volgt
omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.7.3 Kwaliteit metselwerk en beton:

Doel: Inzicht krijgen in de kwaliteit van de steenachtige onderdelen van de funde-
ring onder het maaiveld.

Methode: Visuele inspectie van het steenwerk (zie toelichting) en visuele beoordeling
van onderdelen (klinker, voegen, beton) op hardheid en samenhang.

Resultaat: De waarnemingen worden schriftelijk en fotografisch vastgelegd waarbij de
locatie van scheuren herleidbaar is, zowel ten opzichte van het funderingsde-
tail als een boven het maaiveld herkenbaar deel van de constructie.

Beoorde-
ling:

Voor de kwalitatieve benaming van het metselwerk en beton dient tabel 6 te
worden gebruikt.

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 6:

Beton Metselwerk Benaming
schade

Hard, geen scheuren of scholvor-
ming

Stenen en voegen hard, geen scheuren Nihil
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Weinig scheuren of scholvorming Stenen hard, voegen zacht, weinig
scheuren

Klein

Scheuren, scholvorming of grind-
nesten

Stenen en voegen zacht, scheuren Matig

Ernstige scheuren of scholvorming,
corroderende wapening zichtbaar

Losse en verbrokkelde stenen, ernstige
scheuren

Groot

Resultaat
Het funderingsmetselwerk is geïnspecteerd en verkeert in redelijke staat. De stenen zijn
hard en de voegen zijn zacht hetgeen voor metselwerk van deze leeftijd niet bevreemdend
is. De schade in het funderingsmetselwerk wordt conform bovenstaande tabel als klein
beoordeeld.

2.7.3. Classificatie bodemmateriaal

In bijlage 5 is een weergave van de bodemclassificatie opgenomen. Gezien het aangetrof-
fen bodemprofiel en de gemeten grondwaterstand is er geen aanleiding om de bodem tot
een meter onder het hoogste funderingshout te classificeren en volstaat de verkende
diepte van de ontgraving.

2.7.4. Paaldiameter, restdiameter, houtsoort en aantasting paalhout

De gemeten paaldiameter varieert van 160 mm tot en met 205 mm. De restdiameter (het
onaangetaste deel van de paal) van de kop van de palen varieert van 98 mm tot en met
159 mm.

Van vier palen is een houtmonster gestoken en in het laboratorium onderzocht op hout-
soort en schadebeeld. Bij twee houtmonsters is vurenhout en bij twee palen is grenenhout
in het laboratorium vastgesteld. In alle onderzochte houtmonsters is bacteriële aantasting
vastgesteld. Bij alle palen is tevens een schimmelaantasting vastgesteld.

In bijlage 5 is het resultaat van de funderingsinspectie opgenomen.
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2.8. Houtonderzoek aan boorkernmonsters
Het bepalen van de noodzaak van het nemen van boorkernmonsters bij funderings-
inspecties is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 2.7.5.2 Noodzaak houtonderzoek:
Doel: bepalen noodzaak houtonderzoek (monstername en laboratoriumonderzoek)

Methode: houtonderzoek aan boorkernmonsters kan achterwege blijven indien bij de
beoordeling van de funderingsconstructie zaken, anders dan hout-technolo-
gisch, worden geconstateerd die beslissend zijn voor een beoordeling en het
classificeren van de fundering. Er worden ook geen houtmonsters genomen
indien alleen de huidige staat van de fundering in kaart moet
worden gebracht, zoals bijvoorbeeld bij onderzoek op aanschrijfniveau
waarbij een restlevensduur geldt van één jaar. Direct na de diameterbepa-
ling en de inslagmetingen wordt tijdens de inspectie in grafiek 2-5 de gemid-
delde indringingswaarde uitgezet tegen de paaldiameter. Op basis van de lo-
catie in de grafiek wordt houtonderzoek en dus houtmonstername uitgeslo-
ten wanneer:
- de paal in gebied I valt en de oorzaak van de aantasting niet relevant is;
- de paal in gebied II valt en een handhavingstermijn ≤ 25 jaar wordt
 gevraagd;
- de paal in gebied IV valt en de oorzaak van aantasting niet relevant is.

Resultaat: Onderbouwing van de keuze voor geen, één of meerdere houtmonsters die
mogelijk nodig zijn voor het beoordelen van het (toekomstig) functioneren
van de fundering

Resultaat
Op basis van grafiek 2-5 uit de F3O-richtlijn zijn van enkele palen boorkernmonsters ge-
nomen en onder geconditioneerde omstandigheden opgeslagen. Er is vooralsnog geen uit-
gebreid houtonderzoek uitgevoerd. Voor de analyse en indeling van de fundering in het
kwaliteitsniveau is uitgebreid houtonderzoek in dit geval niet van invloed.
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3. Beoordeling functioneren houten
paalfundering

3.1. Toetsing draagkracht fundering
Deze toetsing bestaat uit vijf componenten (stabiliteit funderingsconstructie, draagkracht
paalhout / langshout / kespen, geotechnische draagkracht).

3.1.1. Stabiliteit funderingsconstructie

Er is een beoordeling van de stabiliteit van de bij dit funderingsonderzoek aangetroffen
funderingsconstructie uitgevoerd. Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de
F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 3.1.1 Stabiliteit funderingsconstructie:
Doel: beoordelen of de constructie van de fundering voldoende stabiliteit bezit om

de belastingen vanuit de bovenbouw naar de palen over te dragen.

Methode: waardering van de resultaten van de visuele inspectie (2.7.4) gericht op
kespbreuk, buiten het metselwerk geplaatste palen, onderlinge aansluiting
elementen.

Resultaat: inschatting stabiliteit.

Resultaat
De belasting uit het pand heeft geleid tot scheurvorming en grote ongelijkmatige zakkin-
gen. Er zijn tijdens de funderingsinspectie gebreken aan de funderingsconstructie waar-
genomen. De kespen en het langshout zijn gebroken. Eén paal (paal C) staat grotendeels
naast het funderingsmetselwerk gepositioneerd. Naar deze paal is geen belastingafdracht
mogelijk. De evenwichtssituatie wordt op dit punt als labiel beoordeeld. De overige palen
staan redelijk onder het funderingsmetselwerk gesitueerd. Verwacht wordt dat deze palen
het uitvallen van paal C kunnen opvangen. Afgeleid wordt dat de funderingsconstructie als
geheel onvoldoende in staat is om de belasting uit het pand over te dragen aan de houten
palen.
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3.1.2. Draagkracht paalhout

Er is een toetsing van de houtspanning in de bij dit funderingsonderzoek aangetroffen
palen uitgevoerd. Dit onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor
funderingsonderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 3.1.2 Draagkracht paalhout:
Doel: toetsing houtspanning in paal.

Methode: voor de constructieve beoordeling zijn enerzijds de rekenwaarde van de be-
lasting, σc,d, en anderzijds de rekenwaarde van de druksterkte van de paal
evenwijdig aan de vezel, fc,d, benodigde invoergegevens om de toetsing vol-
gens vergelijking 7 te kunnen uitvoeren.

 [Vergelijking 7]: σc,d≤ fc,d

 Aanvullend gebruikte symbolen:
 σc,d = rekenwaarde voor de drukspanning parallel aan de vezel
 fc,d = rekenwaarde druksterkte parallel aan de vezel

Resultaat: de optredende houtspanning is getoetst aan de rekenwaarde voor de
druksterkte van het hout.

Resultaat
Er is een toets van de houtspanning in de paalschacht ter plaatse van de paalkop en het
omslagpunt van negatieve kleef en positieve schachtweerstand uitgevoerd. Ten behoeve
van de berekening zijn de volgende aannamen gedaan:
§ Paallengte: 12 meter
§ Omslagpunt: 8 meter minus maaiveld
§ Tapsheid van de houten paal conform NEN 5491: 7,5 mm/m
§ Voortschrijding bacteriële aantasting in grenenhout: 0,25 mm/jaar

Er is een berekening van de optredende paalbelasting uitgevoerd. Hieruit volgt een reken-
waarde van de paalbelasting van 58 kN.

Uit fundamenteel onderzoek is gebleken dat bacteriële aantasting bij grenenhouten palen
aanwezig is over de gehele lengte van de paal tot aan de paalpunt. Aantasting over de
lengte van de paal kan leiden tot breken van de paal op grotere diepte wanneer de toe-
laatbare spanning daar wordt overschreden. Daarnaast zal aantasting aan de paalpunt
leiden tot afname van het geotechnisch draagvermogen van de paal. De bacteriële aan-
tasting is een in de tijd doorgaand proces.

Op basis van de resterende onaangetaste diameters van de palen en de berekende reken-
belasting is berekend dat de houtspanning in de paalkoppen op dit moment en de aanko-
mende 25 jaar voldoet met de vereiste veiligheid aan het Bouwbesluit.
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Ter hoogte van het omslagpunt voldoet paal A niet met de vereiste veiligheid aan het
bouwbesluit. Verwacht wordt dat ten gevolge van de aantasting van de grenenhouten
palen, de palen E en F ter hoogte van het omslagpunt na 3 en 18 jaar niet meer zullen
voldoen aan de vereiste veiligheid van het bouwbesluit.

Op basis van de huidige kennis over bacteriële aantasting bij vurenhouten palen wordt niet
verwacht dat toekomstige bacteriële aantasting tot funderingstechnische problemen zal
leiden.

In het inspectierapport in bijlage 5 is het resultaat van de berekening en de toetsing van
de houtspanning in de palen opgenomen. In bijlage 6 is de berekening van de paalbelas-
ting opgenomen.

3.1.3. Draagkracht horizontaal funderingshout

Er is een toetsing van de houtspanning in het horizontale funderingshout uitgevoerd. Dit
onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek
als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 3.1.3 Draagkracht horizontaal toegepast
funderingshout direct liggend op de paal:
Doel: toetsing houtspanning (actueel en aan het einde van de referentieperiode)

Methode: gebruik van deze methode kan alleen indien is aangetoond dat de gehele
doorsnede van de paal bijdraagt aan de krachtsoverbrenging naar het
horizontale hout. Het effectief paalondersteunend oppervlak wordt berekend
volgens vergelijking 8. De toetsing is volgens vergelijking 9 en hierbij mag
fc90,d worden afgeleid uit grafiek 3.1. Hogere spanningen dan 4,5 N/mm2 mo-
gen alleen worden toegepast als voldaan wordt aan vergelijking 10 of wan-
neer de samendrukking van het horizontale hout minder dan 1/3 van de ori-
ginele dikte is.

(Vergelijking 8): Dlangshout = D – 2 x (i – 10) en (i-10) ≥ 5mm
(Vergelijking 9): σc90,d≤ fc90,d

(Vergelijking 10): hlangshout - 2 x ilangshout > 40 mm

Aanvullend gebruikte symbolen

Dlangshout = diameter effectieve paal-ondersteunend oppervlak
(contactzone van het horizontale hout [mm]

hlangshout = dikte horizontaal hout direct op de paalkop [mm]

ilangshout = gemiddelde indringdiepte in het horizontale hout [mm]

σc90,d = rekenwaarde voor de optredende drukspanning loodrecht op de vezel
in de contactzone [N/mm2]

fc90,d = rekenwaarde druksterkte loodrecht op de vezel [N/mm2]

Resultaat: de optredende houtspanning is getoetst aan de rekenwaarde voor de
druksterkte van het hout.
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Resultaat
De palen zijn door de kespen geponst. De kespen zijn gebroken. Hieruit wordt afgeleid dat
het horizontaal funderingshout niet voldoet en maximaal toelaatbare houtspanningen wor-
den overschreden.

3.1.4. Geotechnische draagkracht

Er is een beoordeling van de geotechnische draagkracht van de fundering uitgevoerd. Dit
onderdeel van het funderingsonderzoek is in de F3O-richtlijn voor funderingsonderzoek als
volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, onderdeel 3.1.4 Geotechnische draagkracht:
Doel: toetsing van de geotechnische draagkracht.

Methode: toetsing op basis van een beschouwing volgens methode 1 en indien dit niet
mogelijk is dan volgens methode 2.

Methode 1: Beschouwing op basis van bewezen sterkte.

De bewezen geotechnische draagkracht wordt bepaald op basis van
zakking, zakkingsverschillen en zakkingssnelheid.

Methode 2: Beschouwing op basis van berekening van de geotechnische
draagkracht.

Een inschatting van de geotechnische draagkracht kan worden verkregen
door berekening volgens NEN 9997-1 (hoofdstuk 7) met gebruikmaking van
alle gegevens uit het funderingsonderzoek en in veel gevallen aangevuld
met een sondering die aanvullend op het funderingsonderzoek moet worden
uitgevoerd.

Resultaat: toetsing geotechnische draagkracht.

Resultaat
De geotechnische draagkracht is getoetst aan de hand van methode 1:
De belasting uit het pand heeft geleid tot scheurvorming en grote ongelijkmatige zak-
kingen. Er zijn tijdens de funderingsinspectie gebreken aan de funderingsconstructie waar-
genomen. De kespen en het langshout zijn gebroken. Verwacht wordt dat de gemeten on-
gelijkmatige zakkingen hoofdzakelijk een gevolg zijn van de gebreken zoals aangetroffen
op de inspectielocatie. Op basis van beschikbare sonderingen wordt afgeleid dat vanaf
circa NAP – 12,5 m een draagkrachtige zandlaag aanwezig is. Verwacht wordt dat vol-
doende geotechnische draagkracht in de funderingsconstructie aanwezig is om de belas-
ting uit het pand over te dragen aan de draagkrachtige zandlagen. Niet uitgesloten kan
worden dat bij ongewijzigde omstandigheden enige aanvullende ongelijkmatige zakkingen
tot stand kunnen komen.
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3.2. Beoordeling
Er zijn sinds de oprichting van Weesperzijde 250 grote ongelijkmatige zakkingen ontstaan.
Er is ter plaatse van het bij de vloerveldwaterpassing gemeten grootste rotatie een funde-
ringsinspectie uitgevoerd. Op de inspectielocatie zijn gebreken aan de fundering aange-
troffen. Er zijn zes palen vrijgegraven en geïnspecteerd. Twee kespen en het langshout
zijn gebroken. De palen zijn in de kespen en het langshout geponst. Eén paal staat gro-
tendeels naast het funderingsmetselwerk gepositioneerd. Naar deze paal is geen belas-
tingafdracht mogelijk. Op basis van de bij de funderingsinspectie aangetroffen situatie
wordt afgeleid dat de fundering onvoldoende in staat is de belasting af te dragen vanuit
het funderingsmetselwerk op de funderingspalen.

Verwacht wordt dat de gemeten ongelijkmatige zakkingen hoofdzakelijk een gevolg zijn
van de gebreken aan de fundering zoals aangetroffen op de inspectielocatie. Verwacht
wordt dat als gevolg van de gebreken aan de fundering aanvullende ongelijkmatige
zakkingen en funderingsgerelateerde schades tot stand kunnen komen.

Op basis van de verzamelde informatie wordt de fundering van Weesperzijde 250 te
Amsterdam, conform onderstaande tabel 7 uit de F3O-richtlijn als onvoldoende beoor-
deeld. Geadviseerd wordt funderingsherstel bij het pand uit te voeren. Geadviseerd wordt
tot na het funderingsherstel de belasting op de fundering niet te verhogen.

Bij de uitvoering van het funderingsherstel wordt geadviseerd rekening te houden met het
treffen van stempelwerkzaamheden om voldoende stabiliteit in het pand tijdens de uit-
voering van het herstel te garanderen.

De verschillende classificaties van een fundering, zijn in de F3O-richtlijn voor funderings-
onderzoek als volgt omschreven:

F3O-richtlijn houten paalfunderingen, tabel 7 Resultaat funderingsonderzoek:
Classificatie Omschrijving Handha-

vingstermijn

Ruim
voldoende

Binnen 25 jaar zijn nauwelijks (extra) scheuren of (extra)
scheefstand te verwachten, verhoging belasting mogelijk.

> 25 jaar

Voldoende Binnen 25 jaar zijn geringe onderlinge zakkingsverschillen
te verwachten.

> 25 jaar

Redelijk Binnen 25 jaar zijn onderlinge zakkingsverschillen te
verwachten (houd rekening met aanvullende zakkingen en
extra scheuren). Verhoging belasting niet mogelijk.

15 - 25 jaar

Matig Binnen 15 jaar zijn onderlinge zakkingsverschillen te
verwachten (houd rekening met aanvullende zakkingen en
extra scheuren). Verhoging belasting niet mogelijk.

5 - 15 jaar
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Onvol-
doende

Onderlinge zakkingsverschillen zijn te verwachten die
leiden tot schade aan casco, funderingsherstel noodzakelijk
binnen 5 jaar.

1 - 5 jaar

Slecht Onderlinge zakkingsverschillen en/of zakkingssnelheden
zijn groot tot zeer groot en (kunnen) leiden tot schade en
instabiliteit aan casco, direct opstarten funderingsherstel is
noodzakelijk, zo nodig stabiliserende maatregelen treffen
aan het casco.

0 - 1 jaar
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Archiefgegevens
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835,	Blok:	N.v.t.

Gegevens

Archiefstuk	betreft	adres(sen): Weesperzijde	250

Betreft: Gegevens	bouwjaar

Bron: Basisregistratie	Adressen	en	Gebouwen	(BAG)
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835,	Blok:	N.v.t.

Gegevens

Archiefstuk	betreft	adres(sen): Aanvraag	bouwvergunning	uitbouw

Betreft: Tekening	aanbouw

Bron: Van	opdrachtgever
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835,	Blok:	N.v.t.

Gegevens

Archiefstuk	betreft	adres(sen): Weesperzijde	250

Betreft: Archieftekening

Bron: Van	opdrachtgever
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835,	Blok:	N.v.t.

Gegevens

Archiefstuk	betreft	adres(sen): Weesperzijde	250

Betreft: Gegevens	bodemopbouw

Bron: Dino-loket



Archiefgegevens

Pagina	2

Locatie	sonderingen	t.o.v.	onderzoekspand	(Bron	ondergrond:	Google	Earth)
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Sondering:	CPT000000011299
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Sondering:	CPT000000017954



Archiefgegevens
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Sondering:	CPT000000018036
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Inpandige	inspectie

Pagina	1

Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Begane	grond Blok:	N.v.t.

Locatie	details

1



Inpandige	inspectie
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Detail	1,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Beoordeling	schade

Onderzoek:
194835

Funderingsgerelateerde
schade
ja/nee/niet	te	bepalen

F3O	kwalificatie
zeer
klein/klein/matig/groot

Opmerkingen

Detail	1 Nee
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Eerste	verdieping Blok:	N.v.t.

Locatie	details

1

2

3
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Detail	1,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	2,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Detail	3,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Beoordeling	schade

Onderzoek:
194835

Funderingsgerelateerde
schade
ja/nee/niet	te	bepalen

F3O	kwalificatie
zeer
klein/klein/matig/groot

Opmerkingen

Detail	1 Niet	te	bepalen Klein

Detail	2 Nee

Detail	3 Niet	te	bepalen Klein
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Gevelinspectie

Pagina	1

Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Voorzijde-rechterzijde Blok:	N.v.t.

Locatie	details

Detail	1,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	2,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
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Detail	3,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	4,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Detail	5,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	6,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Detail	7,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	8,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)
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Detail	9,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	10,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Beoordeling	gevelschade

Onderzoek:
194835

Funderingsgerelateerde
schade
ja/nee/niet	te	bepalen

F3O	kwalificatie
zeer
klein/klein/matig/groot

Opmerkingen

Detail	1 Nee

Detail	2 Nee

Detail	3 Ja Matig

Detail	4 Ja Matig

Detail	5 Ja Matig

Detail	6 Ja Matig

Detail	7 Nee

Detail	8 Niet	te	bepalen Klein

Detail	9 Nee

Detail	10 Ja Matig



Gevelinspectie
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Achterzijde Blok:	N.v.t.

Locatie	details

Detail	1,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	2,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

1

2



Gevelinspectie
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Beoordeling	gevelschade

Onderzoek:
194835

Funderingsgerelateerde
schade
ja/nee/niet	te	bepalen

F3O	kwalificatie
zeer
klein/klein/matig/groot

Opmerkingen

Detail	1 Nee

Detail	2 Nee



Gevelinspectie
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Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Linkerzijde Blok:	N.v.t.

Locatie	details

Detail	1,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	2,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

1

2 3

4

5
6

7

8



Gevelinspectie
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Detail	3,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	4,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Detail	5,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	6,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)

Detail	7,	foto	1	(d.d.	24-01-2020) Detail	8,	foto	1	(d.d.	24-01-2020)



Gevelinspectie
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Beoordeling	gevelschade

Onderzoek:
194835

Funderingsgerelateerde
schade
ja/nee/niet	te	bepalen

F3O	kwalificatie
zeer
klein/klein/matig/groot

Opmerkingen

Detail	1 Nee

Detail	2 Ja Klein

Detail	3 Ja Klein

Detail	4 Nee

Detail	5 Nee

Detail	6 Nee

Detail	7 Nee

Detail	8 Nee



BIJLAGE 4
Lintvoeg- en vloerveldwaterpassing en loodmeting



Vloerveldwaterpassing
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9 =	Zakking	vloerveld	in	mm	ten	opzichte	van	minst	gezakte	punt

Weesperzijde	250,	Amsterdam Projectcode:	194835
Blok:	N.v.t.,	Eerste	verdieping Datum	meting:	24-01-2020

Legenda

125 150

131 129

11665

18

0 13 24

64

106



Vloerveldwaterpassing
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Beoordelingen

Locatie
	

Afstand
mm

Hoogteverschil
mm

Rotatie
	

Beoordeling
Conform	F3O

Voorgevel 4,000 24 1	:	166 Schade
architectonisch,
rotatie	matig

Linker	zijgevel 9,500 107 1	:	88 Schade
constructief,	rotatie
groot

Achtergevel 3,500 25 1	:	140 Schade
architectonisch,
rotatie	matig

Gefundeerde
binnenmuur

6,800 34 1	:	200 Schade
architectonisch,
rotatie	matig

Rechter	zijgevel 3,700 40 1	:	92 Schade
constructief,	rotatie
groot



 

 

 

 

 

  

  

 

BIJLAGE 5 

Resultaten funderingsinspectie 
 

 



Locatie funderingsinspectie

Wel aangetroffen niet ingemeten

Legenda voor zover van toepassing

Locatie ontgraving, fundering niet bereikt

Interpretatie

Fundering inspectiegat tijdens inspectie

Locatie boring

datum:

project:

get. door:schaal: gezien:

x

tekeningnummer:

WEESPERZIJDE 250, AMSTERDAM

194835

001

Resultaten funderingsinspectie

Locatienummer 1

Maten in millimeters

19-03-2020

TDVS

1 : 20
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Weesperzijde 250

inspecteur RLI

datum inspectie 9-3-2020

type fundering amsterdamse fundering

gebr. inslaghamer SPE1005

18-3-2020

bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld 113

bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil -

bovenste funderingshout t.o.v. NAP -93,6

betonopzetters (BO) -

aansluiting BO op betonbalk -

Algemene gegevens

Amsterdam

Opmerkingen
Contrleprikken op de kop van paal A=42&28mm,paal
B=16mm,paal C=14&12mm,paal D=16&12mm,paal
E=30&32mm en paal F=26&20mm.Vanwege beperkte ruimte
paal B gedeeltelijk kunnen inspecteren.De palen E&F
drukken stevig in kesp3.Paal C staat naast de gevel. Kespen
1&2 zijn gebroken.Vloerhout 1 is gebroken en gespleten.De
fundatie en gevel onder maaiveld van het geslopen pand is
nog aanwezig,en was de fundatie van de zelfde
bouweenheid.De vloer van het onderzochte pand is lager
aangelegen dan de fundatie van de gevel.

Inspectiegegevens

Meetgegevens

grondwater t.o.v. maaiveld 59

grondwater t.o.v. NAP -39,6

13512

Funderingsinspectierapport

droogstand (positief is droogstand) -54

19-3-2020
alle eenheden in millimeters (tenzij anders vermeld)

datum opname grondwaterstand

inspectieput 1

toelichting, zie einde rapport

projectcode 194835

tapsheid (mm/m) 7,5

V3.1

houtonderzoek ARCHOL

(cm)

paallengte (m) 12

omslagpunt (m-mv) 8

betonschade -

schade metselwerk Klein

rekenbelasting (kN) 58

correctie 5

id dia hout bacterie schimmel 1 2 3 4 gem zs +zs25
A 160 vuren vastgesteld vastgesteld 26 22 28 26 26 31
B 180 vuren+ 12 26 19 24
C 170 vuren+ 12 12 16 14 14 19
D 205 vuren vastgesteld vastgesteld 16 16 20 18 18 23
E 180 grenen vastgesteld vastgesteld 30 26 22 22 25 30 12
F 190 grenen vastgesteld vastgesteld 18 22 24 20 21 26 12

K1 - -
K2 - -
K3 10 10 8 12 10 15
S1 - -
V1 20 22 18 16 19 24
V2 - -
V3 8 8 10 10 9 14
V4 - -

id %afn rdPK hsPK PK-toets PKve diaOP zsOP rdOP hsOP OP-toets OPve
A 62 98 7,5 voldoet - 108 22 64 18 voldoet niet -
B 46 132 4,2 voldoet - 128 17 94 8,4 voldoet -
C 39 132 4,2 voldoet - 118 14 90 9,1 voldoet -
D 39 159 2,9 voldoet - 153 16 121 5 voldoet -
E 56 120 5,1 voldoet >25 128 21 86 10 voldoet 3
F 47 138 3,9 voldoet >25 138 19 100 7,4 voldoet 18



A  t/m J = funderingspaal (volgnr: 1 = meting op andere hoogte dan standaard) ; K1 t/m K4 = kesp; V1 t/m V4 = vloerhout

toelichting op funderingsinspectierapport

diameter van de houten funderingspaal

zachte schil (gemiddelde indrukking + correctie)

afgenomen dragend oppervlak (in %)

gemiddelde indrukking

id:
dia:

gem:
zs:

afn%

beoordeling van de individuele houten paalschacht ter hoogte van de paalkopPK-toets:

aangetroffen schimmelsschimmel:
aangetroffen bacteriële aantastingbacterie:

individuele meetwaarden van de indrukking met gebruikte inslaghamer1, 2, 3, 4 :

houtsoort (bij + "ingeschatte" houtsoort)hout:

inschatting van het aantal jaren totdat de hsPK is toegenomen tot 10,8 N/mm2PKve:

toename zachte schil in 25 jaar+zs25:

restdiameter (diameter - zachte schil) ter hoogte van de paalkop (kop van de funderringspaal)rdPK
houtspanning in de paalschacht ter hoogte van de paalkophsPK

diameter van de houten paal ter hoogte van het omslagpuntdiaOP:
zachte schil van de houten paal ter hoogte van het omslagpuntzsOP:

beoordeling van de individuele houten paalschacht ter hoogte van het omslagpuntOP-toets:
inschatting van het aantal jaren totdat de hsOP is toegenomen tot 10,8 N/mm2OPve:

restdiameter (diameter - zachte schil) ter hoogte van het omslagpunt (de plek waar de paalbelasting het grootst is)rdOP
houtspanning in de paalschacht ter hoogte van het omslagpunthsOP

terminologie en beoordeling conform F3O-richtlijn



Funderingsinspectie

locatie 1

Projectcode: 194835

Overzicht inspectielocatie

Overzicht inspectiegat



Funderingsinspectie

locatie 1

Projectcode: 194835

Locatie details

Detailnummer: 1
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Projectcode: 194835

Detailnummer: 2

Detailnummer: 3



Funderingsinspectie

locatie 1

Projectcode: 194835

Detailnummer: 4

Detailnummer: 5
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PROJECT OBJECT PAAL   Grenen Vuren anders 
bact. 

aantast. opmerkingen 
                  
                  

194835 1 A1     x    x veel schimmelsporen (zwart) 
194835 1 D1     x   x weinig tot geen schimmelsporen 
194835 1 E1   x     x veel schimmelsporen (zwart) 

194835 1 F1   x     x 
weinig tot geen (roze) 
schimmelsporen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







BIJLAGE 6
Berekening paalbelasting



Bijlage 6 Berekening paalbelasting
Projectcode: 194835
Projectomschrijving Weesperzijde 250 te Amsterdam
Datum: 19-03-20

Belasting Zijgevel
Eigen gewicht [kN/m1]

Funderingsmetselwerk 18 x 0,33 x 1 5,94
Zijgevel 18 x 0,22 x 10,43 41,30
Begane grondvloer hout 0,45 x 0,5 x 4 0,90
Overige vloeren(2 x ) 2 x 0,6 x 0,5 x 4 2,40
Dak 0,8 x (0,5 x 0) ∕ cos 0 0,00

Optioneel handmatig toegevoegde belasting

Eigen gewicht 50,54

Opgelegde belasting [kN/m1]

Beganegrondvloer 2,25 x 4 x 0,5 4,50
Verdiepingsvloeren 2,25 x 0,5 x 4 x 2 x 0,4 3,60

Opgelegde belasting 8,10

Rekenbelasting 

Gevolgklasse: CC2

Fundamentele belastingscombinaties [kN/m1]
Vgl. 6.10a SgG,jGk,j"+"gQ,1y0,1Qk,1"+"SgQ,iy0,iQk,i

Afkeuren 1 jaar 1,2 x 50,54 + 1,15 x 8,1 69,97
Verbouwen 15 jaar 1,3 x 50,54 + 1,3 x 8,1 76,24
Verbouwen 25 jaar 1,31 x 50,54 + 1,36 x 8,1 77,23

Vgl. 6.10b SxjgG,jGk,j"+"gQ,1Qk,1"+"SgQ,iy0,iQk,i

Afkeuren 1 jaar 1,1 x 50,54 + 1,15 x 8,1 64,91
Verbouwen 15 jaar 1,15 x 50,54 + 1,3 x 8,1 68,65
Verbouwen 25 jaar 1,16 x 50,54 + 1,36 x 8,1 69,65

Fundamentele belastingscombinaties [kN/m1]

Maatgevende rekenbelastingen [kN/m1] [kN/m1]

Afkeuren 1 jaar maatgevend 6.10a 69,97
Verbouwen 15 jaar maatgevend 6.10a 76,24
Verbouwen 25 jaar maatgevend 6.10a 77,23

Maatgevende rekenbelastingen [kN/m1] [kN/m1]

Paalbelasting onder de Zijgevel
Op basis van de inspectiegegevens:
Hart op hart afstand kesp 1 en kesp 2 1,50
Hart op hart afstand kesp 2 en kesp 3 1,50
Aantal palen per m1  (obv funderinsinspectie) 6 ∕ 1,5(1,5 + 1,5) 1,33

[kN]

Rekenbelasting per paal bij afkeuren 1 jaar (NEN8700:2011) 69,97 ∕ 1,33 52,47
Rekenbelasting per paal bij verbouw 15 jaar (NEN8700:2011) 76,24 ∕ 1,33 57,18
Rekenbelasting per paal bij verbouw 25 jaar (NEN8700:2011) 77,23 ∕ 1,33 57,92

[kN]
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