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1 -  Inleiding 

 

1.1 -  Projectbeschrijving 

De opdrachtgever heeft ons verzocht om een achttal vragen over de constructie en fundering van de 

woningen in Disteldorp en Vogeldorp (Amsterdam Noord) te beantwoorden. Deze vragen gaan over 

de fundering en kapconstructies van de woningen. In beide dorpen komen grotendeels dezelfde 

woningtypes voor. 

 

Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij diverse documenten met informatie ontvangen. Hierbij is 

ons verzocht om de strekking van deze (vaak technische documenten geschreven voor andere 

professionals) inzichtelijk te maken voor niet professionele lezers. 

Daarnaast hebben wij zelf archiefstukken verkregen uit het bouwarchief van stadsdeel Noord. 

 

 

 

1.2 -  Situatie 

 
 

 

 

bron: maps.google.nl 

 

DISTELDORP 

VOGELDORP 
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1.3 -  Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen zoals geformuleerd door de opdrachtgever integraal 

overgenomen. 

 

Vervolgens worden de beoordeelde stukken in "hoofdstuk 2 - Samenvatting gebruikte stukken" op 

chronologische volgorde besproken. Hierbij wordt de inhoud samengevat, maar hebben wij soms ook 

onze eigen mening over de bevindingen weergegeven. Dit hoofdstuk vormt de basis voor de 

navolgende hoofdstukken. 

 

In "hoofdstuk 3 - Toelichting en visie op de bestaande constructie" is deze grote hoeveelheid 

gegevens samengebracht in een meer beknopte samenhangende toelichting. Op basis van deze 

toelichting hebben wij steeds onze visie en advies gegeven met betrekking tot de fundering en 

kapconstructies. Deze toelichting en visie hebben wij gebruikt bij het beantwoorden van de vragen in  

"hoofdstuk 4 - Beantwoording van de vragen".  

 

Wij hebben geprobeerd het antwoord op de vragen zodanig te formuleren dat deze ook los van de 

overige hoofdstukken te begrijpen zijn. Wil men de achterliggende gedachte kunnen volgen, 

adviseren wij ook tenminste hoofdstuk 3 te lezen. 

 

 

1.4 -  De onderzoeksvragen 

1. De bestemming van de woningen betreft "wonen met vliering" en is vastgelegd in de 

splitsingsakte. Hoe interpreteert het bouwbesluit dit? Mag een vliering gebruikt worden als 

gebruiksruimte? 

2. Wat is de belasting van de woningen op de funderingsplaat indien de vliering niet gebruikt 

wordt als gebruiksruimte? Deze vraag dient zowel voor een representatieve laag- als 

hoogbouw woning beantwoord te worden (zie tekeningen als bijlage). 

3. Staat de huidige kapconstructie van de laagbouwwoning gebruik van de vliering als verdieping 

toe? Wat is de maximaal toe te voegen belasting zonder aanpassing van de kapconstructie? 

4. Staat de huidige kapconstructie van de hoogbouwwoningen gebruik van de vliering als 

opslagzolder toe? Wat is de maximaal toe te voegen belasting zonder aanpassing van de 

kapconstructie? In het verlengde hiervan: kunnen er bijvoorbeeld ligbaden op de eerste 

verdieping aangebracht worden (wat sommige mensen doen, vooral in het type 

hoogbouwwoningen die de badkamer op de eerste verdieping hebben, in tegenstelling tot 

laagbouwwoningen waar die zich op de begane grond bevindt). 

5. Kunnen de funderingen de extra belasting die gepaard gaat met het gebruik van de vlieringen 

aan? Wat is de maximaal toe te voegen belasting op de fundering voor een laag- en 

hoogbouwwoning? 

6. Specifiek voor de laagbouwwoningen: is de constructie van een laagbouwwoning dusdanig 

anders dan de constructie van een hoogbouwwoning, waardoor die verdieping niet als 

gebruiksruimte gebruikt kan worden en de verdieping van een hoogbouwwoning wel. Hoog- 

en laagbouwwoningen lijken immers op dezelfde fundering te staan. Zijn er constructieve 

argumenten, om het gebruik bij de hoogbouwwoningen wel en bij de laagbouwwoningen niet 

toe te staan? 
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7. Een duiding van de rapporten van Strackee en De Ingenieursgroep. Zijn ze aan elkaar gelijk? 

Zo nee, hoe verschillen ze? Kunnen ze bovenstaande vragen beantwoorden? Zo nee, wat zijn 

dan wel de juiste waardes die wij voor deze woningen moeten aanhouden? 

8. Uw eindadvies t.a.v. de volgende vragen: 

• Kunnen de huidige vlieringen op basis van constructieve argumenten wel of niet als 

gebruiksruimten en/of berging dienen? 

• Is het op basis van constructieve argumenten raadzaam om aanvragen tot het 

plaatsen van nieuwe dakramen in zowel laag- als hoogbouwwoningen wel of niet te 

honoreren? 

• Hoe adviseert u de betrokken partijen om te gaan met de constructieve uitdagingen? 

Partijen gaan de komende jaren door met het herstel van de vloeren zoals 

afgesproken in de VaststellingsOvereenKomst (VOK). Ook gaan zij de waterstanden 

op continue basis monitoren en de grondzettingen o.b.v. satellietbeelden monitoren. 

Vindt u dat raadzaam en afdoende? 
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2 -  Samenvatting gebruikte stukken 

2.1 -  Oprichting 1919 

Wij hebben de archiefstukken voor enkele willekeurige adressen opgevraagd bij het bouwarchief van 

stadsdeel Noord. Voor Disteldorp zaten hier alleen de oprichtingstekening uit 1919 bij (wordt hierna 

besproken) en een vergunning voor het plaatsen van hekken en tuinkasten uit 2003 (niet relevant 

voor dit onderzoek). Voor Vogeldorp zaten er ook nog de stukken betreffende de renovatie uit 2000-

2003 bij, die besproken worden in de volgende paragraaf. 

 

De oprichtingstekeningen voor zowel Vogeldorp als Disteldorp zijn zeer summier. Deze bestaan voor 

het grootste deel uit een overzichtsplattegrond, waarop per woning het typenummer is aangeven. Aan 

de bovenzijde van de tekening staan kleine plattegrondjes van elk woningtype. Voor een grotere 

versie van deze tekeningen, zie de bijlagen. 

 

 

De "hoogbouwwoningen" zijn aangegeven met type A (met de varianten Ax en Axx) en F. De 

"laagbouwwoningen" zijn onderverdeeld in de types B, C, en D. Type E is gelijk aan type A, maar met 

een breedte van 4,50 meter in plaats van 5 meter (komt alleen in Disteldorp voor). Aan de onderzijde 

van de tekening staat een dwarsprofiel van een straat met laagbouw- en hoogbouwwoningen. 

 

Er zijn dus geen gevel-aanzichten, uitgewerkte doorsnedes, details of constructieprincipes 

aangegeven in de beschikbare archiefstukken. In de stukken van de renovatie (zie volgende 

paragraaf) zit echter wel een kopie van een oud detail van de deurkozijnen. Helaas komen wij 

regelmatig tegen dat er stukken verloren zijn gegaan bij de overgang van het papieren bouwarchief 

naar het digitale archief of dat de stukken er wel zijn, maar niet goed aan het betreffende adres zijn 

gekoppeld. 

 

Van de beschikbare oprichtingstekening zijn dus geen gegevens over de fundering of de kappen te 

herleiden. Deze informatie konden wij deels wel terugvinden in de overige rapporten en 

renovatietekeningen. 

 

 

 

 

  

Figuur 1 Figuur 2 
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2.2 -  Renovatie 2000-2003 

Via de VvE's en vanuit het bouwarchief van stadsdeel Noord hebben wij tekeningen ontvangen van 

deze renovatie, die in opdracht van Woningstichting De Key is uitgevoerd. Daarnaast hebben wij twee 

informatieboeken over de renovatie ontvangen (deel 1 en deel 2). 

 

Er waren reeds 8 verschillende woningtypes ten tijde van de oprichting. Bij deze renovatie zijn er nog 

tenminste 2 types bijgekomen doordat er ook woningen zijn samengevoegd. 

Bij de renovatie is zoveel mogelijk uitgegaan van de bestaande constructie. Alleen de aanbouwen van 

de laagbouw zijn vervangen door een geïsoleerde houtconstructie (vermoedelijk om dat deze te klein 

waren om aan de binnenzijde van het bestaande metselwerk met een voorzetwand te isoleren). 

In de kappen is plaatselijk een vliering gerealiseerd om een CV-ketel te plaatsen. Deze vliering is 

bereikbaar middels een luik met uitschuiftrap (vlizotrap).  

 

Verder valt ons het volgende op bij het bestuderen van deze bouwkundige tekeningen: 

• Wij krijgen de indruk dat de ruimte onder de kappen oorspronkelijk niet toegankelijk en 

onbruikbaar was. Wij maken dit op uit het feit dat op de tekeningen van de bestaande 

toestand geen luiken zijn ingetekend en op de nieuwe toestand wel. Ook is er een detail, 

waarop is aangegeven hoe de bestaande woningscheidende wand (die blijkbaar alleen maar 

doorliep tot net boven het plafond) verhoogd zou moeten worden tot aan het dak. 

• In de informatieboeken staat vermeld dat de vliering bij de laagbouw gedeeltelijk wordt 

ingericht als bergruimte. Voor de hoogbouw is aangegeven dat de vliering niet bedoeld is als 

bergruimte. Voor de samengevoegde woningen is aangegeven dat er alleen een loopstrook 

richting de installaties wordt aangebracht, maar dat deze ruimte niet bedoeld is als bergruimte. 

• Uit de informatieboeken maken wij op dat een aantal huurders in het verleden zelf wijzigingen 

heeft doorgevoerd. In de informatieboeken wordt namelijk aangegeven dat zelf aangebrachte 

vaste trappen, vlieringvloeren, dakramen en slaapkamers op de vliering bij de laagbouw onder 

voorwaarden gehandhaafd of teruggeplaatst kunnen worden. De voorwaarden waren onder 

andere dat deze deugdelijk moesten zijn en geen belemmering moesten vormen voor de 

renovatie. Behalve een passage over de minimale dikte van de vloerbalken wordt er niets 

vermeld over de sterkte van de spanten of de onderliggende constructie.  

• Er is tijdens de renovatie veel gewicht toegevoegd in de vorm van voorzetwanden, isolatie en 

betonnen badkamervloeren. Daarentegen zijn er ook enkele oude scheidingswanden 

verwijderd (en deels vervangen door nieuwe wanden). Omdat niet bekend is van welk 

materiaal de oude scheidingswanden waren gemaakt (lichte houten wandjes of van zwaarder 

steenachtig materiaal), is het niet duidelijk of dat een belasting verlaging of verhoging heeft 

veroorzaakt. Wij hebben in de stukken geen analyse gevonden van de impact van deze 

wijzigingen op de fundering. 

• Bij woningtype A wordt er bij de hoekwoningen een dragende voorzetwand aangebracht tegen 

de gangwand onder de badkamer. Hieruit maken wij op dat de bestaande verdiepingsbalklaag 

onvoldoende sterk en/of stijf was om de zware badkamer te kunnen aanbrengen. Maar bij de 

samengevoegde woning A wordt ook een badkamer aangelegd op een vergelijkbare positie, 

waaronder géén wand aanwezig is. Op de werktekeningen hebben wij één woning gevonden 

waarbij op de werktekening is aangegeven dat de 1e verdiepingsvloer versterkt moet worden. 

Onduidelijk is waarom dat bij veel andere woningen niet is aangegeven en of daar wel/geen 

versterking is uitgevoerd. 

• Bij type B+C liggen de spanten op de gevels, maar komen precies boven de ramen uit. Dit 

was blijkbaar tijdens de oprichting in 1919 al zo, maar onduidelijk is hoe dit constructief is 

opgelost. Is het kozijn deels dragend? Is de muurplaat dermate sterk uitgevoerd dat die deze 
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puntlast kan overbrengen? Draagt het metselwerk boven het raam deels bij aan de sterkte? 

Tijdens de renovatie zijn de ramen en kozijnen vervangen, onbekend is of hierbij bijzondere 

aandacht is besteed aan de sterkte van het kozijn.  

• Op de tekeningen van type B+C is aangegeven dat de sterkte van de nieuwe vlieringvloer en 

de versterking van het spant, waar de vloer deels op afdraagt, door de constructeur 

opgegeven moesten worden. In de archiefstukken hebben wij wel een schets gevonden van 

Bouwadviesbureau Strackee met daarop de constructie van dit spant plus handgeschreven 

adviezen voor plaatselijke versterkingen. Maar een constructieve berekening van deze 

versterkingen en de bijbehorende uitgangspunten (zoals de gehanteerde vloerbelasting) 

hebben wij niet kunnen achterhalen. 

• Uit telefonische navraag bij Strackee naar aanvullende constructieve stukken, werd ons 

gemeld dat zij ten behoeve van de renovatie alleen schetsmatig constructie-adviezen hebben 

verstrekt. Er zijn dus geen rapporten met berekeningen of uitgewerkte constructietekeningen 

beschikbaar. 

• Woningtype D is een kopwoning van een laagbouwblok. De constructieve opzet hiervan is 

vergelijkbaar met type B+C. 

• Woningtype E is qua constructieve opzet vergelijkbaar met type A (hoogbouw). Deze panden 

zijn alleen ca. 0,50 meter smaller dan type A. 

• Woningtype F is eveneens qua constructie vergelijkbaar met type A, maar de indeling is 

anders. 

 

 

2.3 -  Rapport Strackee 2003 

Titel rapport: Casco / fundering Disteldorp / Vogeldorp 

Kenmerk: 99-217 / 99-218 

Datum: 6 januari 2003 

 

Het betreft een zeer beknopt rapport van slechts 1 pagina. Het betreft een korte opsomming van de 

opbouw van de panden met daarna een omschrijving van de beperkingen daarvan met bijbehorend 

advies. Bij de opbouw van het pand is aangegeven dat de fundering bestaat uit een ongewapende 

betonplaat van ca. 200mm dik met daaronder ca. 200 à 500mm zand en vervolgens de klei-achtige 

ondergrond. Het opgaande werk bestaat uit halfsteens gevels met klamp en een houten kap met 

keramische pannen. Opvallend is dat bij de woningscheidende wanden wordt gesteld dat dit een 

houtconstructies is, terwijl op de renovatietekeningen een metselwerk wand is aangegeven. 

 

Strackee stelt dat de zakking van de woningen gezien de grondslag ongeveer vergelijkbaar zal zijn 

met de zakking van het maaiveld. Op basis van metingen bij woningen in Tuindorp Oostzaan met een 

vergelijkbare fundering schatte Strackee in dat de zakkingssnelheid ca. 1 mm/jaar zou moeten 

bedragen. Wij maken hieruit op dat er geen zakkingsmetingen werden verricht in Disteldorp en 

Vogeldorp (anders had Strackee geen schatting hoeven maken). Ook betwijfelen wij of een 

vergelijking met Tuindorp Oostzaan zinvol is. Het oude gedeelte van Tuindorp Oostzaan is immers op 

een lager niveau aangelegd (oud polderniveau met een geringe ophooglaag op ca. 2,20 meter - 

NAP), terwijl de (voormalige) polders waarin Disteldorp en Vogeldorp zijn gelegen zijn volgestort met 

baggerslib (tot ca. 1 meter + NAP). Hierdoor is de druk op de ondergrond groter en de zakkings-

snelheid vermoedelijk ook. Naar onze inschatting is de waarde van 1 mm/jaar aan de lage kant (zie 

ook 2.10 - Rapport Wareco 2019). 
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Er wordt gesteld dat de woningen sinds de oprichting een zakking hebben ondergaan die niet overal 

gelijk is. Dit wordt niet onderbouwd met metingen, maar is aannemelijk gezien het rapport van TNO 

fase 1 (zie verderop). Strackee geeft aan dat de zakkingsnelheid in de loop der tijd zal afnemen, en 

dat daardoor in de toekomst slechts geringe zettingsverschillen zullen ontstaan zolang de 

belastingpatronen ongewijzigd blijven.  

Dit kunnen wij grotendeels onderschrijven, maar willen er wel op wijzen dat het wel aannemelijk is dat 

de bestaande zakkingsverschillen sterker zullen worden (ook als de belasting volledig ongewijzigd 

blijft). Uit de historische zakking blijkt immers dat de ondergrond onder bepaalde delen nu eenmaal 

wat minder (of juist meer) zakt dan elders. Strackee geeft dan ook terecht aan dat het niet uit te 

sluiten is dat er plaatselijk scheurvorming in de gevels of betonplaten ontstaat. 

 

Tot slot adviseert Strackee dringend om geen grote verbouwingen met gewijzigde belastingpatronen 

uit te voeren en geen graafwerkzaamheden in de nabijheid van funderingsplaten uit te voeren.  

Wij zijn het hier helemaal mee eens, maar het is wel bijzonder dat Strackee dit rapporteerde op het 

moment dat de renovatie uit 2000-2003 ten einde liep. Wij missen de onderbouwing waarom deze 

belastingwijzigingen van deze renovatie wel toelaatbaar zouden zijn.  

Strackee stelt dat er in het verleden gerekend is op een vloerbelasting van 150 kg/m2. In het rapport 

van Strackee wordt niet verwezen naar stukken of berekeningen waarop deze waarde is gebaseerd. 

Wij gaan er daarom vanuit dat Strackee verwijst naar de genormeerde nuttige vloerbelasting zoals die 

in het verleden gold. Dit is de maximale belasting voor vloerbedekking, interieur, goederen en 

personen tezamen. In de huidige normen is 175 kg/m2 voorgeschreven voor woningen. Strackee 

adviseert dus impliciet om de vloerbelasting iets lager te houden dan men in een nieuwe woning zou 

doen.  

De waarde van 150 kg/m2 is later ook overgenomen in de splitsingsakte. Maar de opsteller daarvan 

heeft dit onjuist vertaald als "de draagkracht van de betonplaat". Het gaat dus om de toelaatbare 

belasting op de vloeren (niet alleen de begane grondvloer, die direct op de betonplaat rust, maar ook 

om de verdiepingsvloer van de hoogbouw). 

 

 

2.4 -  Rapport Strackee 2005 

Titel rapport: Disteldorp / Vogeldorp, Begane grondvloer, scheuren in de gevels  

Kenmerk: 905-059 

Datum: 22 september 2005 

 

Na een korte inleiding met een opsomming van de ook in 2003 gerapporteerde gegevens, gaat het 

rapport in op drie hoofdproblemen: 

1. Scheuren in de gevels en funderingsplaat 

2. Wateroverlast, voornamelijk in de tuinen 

3. Houtrot in de begane grondvloeren en partieel in de zoldervloer 

 

AD 1:  

Hier wordt verwezen naar het rapport uit 2003, waarin werd gewezen op het gevaar van ontgravingen 

in de nabijheid van de fundering. Uit observaties is gebleken dat er in het verleden al plaatselijk grond 

was weggespoeld (met name bij hemelwaterafvoeren en rioleringen). Ook bij de aanleg of vervangen 

van nutsleidingen zijn er graafwerkzaamheden uitgevoerd. 

Strackee heeft geadviseerd om holle ruimtes onder de fundering op te vullen met gestabiliseerd zand 

of schuimbeton. Tijdens een steekproef in 2005 is geconstateerd dat dit niet overal is gebeurd. Omdat 
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de funderingsplaat het verminderde draagvermogen moet overbrengen naar het naastgelegen 

grondpakket (dat daardoor zwaarder belast wordt en iets zal indrukken) geeft dit kans op schade. 

Ook bij riolerings- en bestratingswerkzaamheden is er in de nabijheid van de fundering gegraven en 

is de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Dit heeft ook (tijdelijk) invloed op de draagkracht van de 

fundering, waardoor deze al zakkend op zoek gaat naar een nieuwe evenwichtssituatie. 

 

AD 2: 

Hierbij wordt door Strackee verwezen naar "het rapport van Fugro". In de ontvangen informatie 

hebben wij echter geen rapport van Fugro uit deze periode aangetroffen. De aangegeven waarden 

zijn echter ook bruikbaar zonder dit rapport. 

Fugro heeft berekend dat de ondergrond sinds de ophogingen omstreeks 1850 ca. 1 à 1,50 meter is 

gezakt. Strackee heeft op basis van een vergelijking van de huidige hoogte met een archieftekening 

geschat dat de woningen ca. 0,50 à 0,75 meter zijn gezakt. Bij de renovatie zouden de tuinen ca. 0,20 

meter zijn ontgraven, waarna deze op gelijk niveau zijn gekomen met de funderingsplaten. Dit zou er 

op wijzen dat de funderingen juist meer zijn gezakt dan het maaiveld (in tegenstelling tot hetgeen in 

het rapport uit 2003 staat). Strackee geeft aan dat de berekening van Fugro uitwijst dat het 

zakkingsverschil tussen maaiveld en betonplaat over de komende 25 jaar gering zal zijn. 

Gezien de situatie anno 2020 kunnen we concluderen dat dit tot nu toe aardig klopt (wij zijn op foto's 

geen grote verschillen tussen betonplaat en het aansluitende maaiveld tegengekomen). 

Strackee geeft aan dat de wateroverlast beperkt kan worden door de aanleg van drainage, zie 

hiervoor echter 2.6 - Rapport TNO fase 2 2011, waarin dit na nader onderzoek wordt afgeraden. 

 

AD 3: 

Hier wordt aangegeven dat de houten begane grondvloer, die direct op de onderliggende 

funderingsplaat rust, in het verleden al vaak is vervangen in verband met vochtproblemen. 

Er worden twee mogelijke wijzen van herstel besproken: 

• Met een zandcement dekvloer. Hierbij wordt aangegeven dat deze optie alleen aan te raden is 

wanneer dit bloksgewijs wordt uitgevoerd. De extra zetting die optreedt, is dan namelijk voor 

het gehele blok vergelijkbaar, waardoor de toename van de verschilzettingen beperkt blijft. 

• Met een licht vloersysteem van Estrich dekplaten op een ondergrond van isolatieplaten en 

korrels. Dit is de beste optie bij het vervangen van de vloer bij individuele woningen (niet 

bloksgewijs). 

 

 

2.5 -  Rapport TNO fase 1 2010 

Titel rapport: Ontwikkeling toekomstscenario's Vogeldorp en Disteldorp Amsterdam Noord, fase 1: 

Onderzoek naar de bouwkundige en bouwfysische staat van de woningen 

Kenmerk: 034-DTM-2010-01452 

Datum: 10 april 2010 

 

In dit rapport worden vele gebouwtechnische aspecten besproken, waaronder thermische isolatie, 

staat van de kozijnen en vochtoverlast. Wij hebben alleen de gegevens overgenomen die direct of 

indirect met de kapconstructies en fundering samenhangen.  

Bij het rapport zit een apart rapport met bijlagen, deze hebben wij samen als één rapport beschouwd.  
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2.5.1 - Fundering 

In samenwerking met Deltares heeft TNO een controleberekening uitgevoerd van de sterkte van de 

ondergrond onder de fundering. Omdat de betonplaat gescheurd is en de druk dus niet (meer) over 

de volledige oppervlakte van de woning verdeeld kan worden, is men bij de berekening uitgegaan van 

een dragende strook van ca. 60-65cm onder de dragende muren, zie pagina 43 van het TNO-rapport. 

De aangehouden belastingen voor de woningscheidende muren en achtergevels zijn terug te vinden 

in bijlage C+D van het TNO-rapport. Gemiddeld is dat ca. 26 à 28 kN per strekkende meter muur bij 

de hoogbouw en 14 à 31 kN per strekkende meter bij de laagbouw (beiden exclusief gewicht van de 

funderingsplaat, maar voor de gevels inclusief windbelasting). De waarde bij de achtergevel van de 

laagbouw is relatief hoog, omdat dit een smal stukje metselwerk is, waarop ook de helft van de 

belasting uit het kapspant rust. 

 

Deltares geeft in hun berekening aan dat de berekeningen zijn gebaseerd op sonderingen en 

grondboringen om de bodemopbouw vast te stellen. De gegevens hiervan zijn echter niet opgenomen 

in het rapport. De conclusies zijn echter ook leesbaar zonder deze gegevens. In verband met de 

diktes in het zandpakket is men conservatief uitgegaan van het dunste pakket dat is aangetroffen. Uit 

deze berekeningen blijkt dat de fundering bij de hoogbouw tenminste een veiligheid van 1,03 heeft 

(groter dan of gelijk aan 1,0 is voldoende draagkracht). Bij de laagbouw is de veiligheid minimaal 

1,21. De berekende zettingen bedragen 180-310mm bij de hoogbouw 150 à 220mm bij de laagbouw 

(de grootste zetting treedt op bij de laagste veiligheid). 

Op basis van deze berekening oordeelt TNO dat er geen reden is om aan te nemen dat het 

draagvermogen van de ondergrond onvoldoende is om de woning te dragen. 

 

Wij willen hierbij opmerken dat deze conclusie niet gelezen moet worden als "er is helemaal geen 

funderingsprobleem". Het enige wat TNO en Deltares hebben getoetst is of de veiligheid tegen acuut 

bezwijken voldoende is (waarbij de muur door de zandlaag zou drukken of de gevels zijdelings 

zouden wegglijden door verschuivende grond). Voor de toekomstvisie was dat zeer relevant. Indien 

de veiligheid kleiner dan 1,0 zou zijn geweest, had men namelijk direct maatregelen moeten treffen, 

omdat de veiligheid in het geding was. Behalve de veiligheid tegen bezwijken, spelen ook de 

verschillen in de zettingen een rol bij het beoordelen van het presteren van de fundering. Juist die 

verschillen leiden tot schade. En dat er verschillen zijn is aannemelijk uit de berekening en de hierna 

genoemde scheefstandsmetingen. 

Op basis van de berekening kan men dus ook niet zomaar concluderen dat de belasting bij de 

hoogbouw nog wel 3% en bij de laagbouw nog wel 20% kan worden verhoogd. Puur naar acuut 

bezwijken van de fundering gekeken zou dit nog veilig zijn, maar belastingverhoging brengt weer 

extra zettingen teweeg bij de delen die zwaarder worden belast. Het verschil met de minste zettingen 

(en dus de kans op schade) wordt dan alleen maar groter. 

 

Om te beoordelen hoe de funderingen in de praktijk functioneren, heeft TNO scheefstandsmetingen 

uitgevoerd. Hiervoor zijn lintvoegwaterpassingen gedaan, waarbij wordt aangenomen dat de 

horizontale voegen in de gevel destijds vrijwel horizontaal zijn aangebracht. Aan de hand van de 

afwijkingen van deze horizontale lijn wordt inzicht verkregen in de onderlinge verschilzakkingen. Over 

de totale zakking van de blokken geeft een dergelijke meting geen informatie. 

 

In het hoofdrapport heeft TNO de meetresultaten per blok met kleuren aangegeven. Hierbij gebruiken 

zij de grenswaarden van 1:100 en 1:300, die veelal voor dit soort onderzoeken worden gebruikt.  

Let op: het gaat om hellingen, dus 1:100 (1 meter opzij en 1 centimeter naar beneden) is 3x zo scheef 

als 1:300 (3 meter opzij en 1 centimeter naar beneden).  



                                                                                                           www.duyts.nl  020-6847475 

 

220152 _ RAPPORT _ 01 _ A 14-07-2020 PAGINA 13 

In Disteldorp is in 10 van de 59 woonblokken een scheefstand groter dan 1:100 gemeten (17%, rood 

op de tekening op pagina 48 van het TNO-rapport). Hiervan zijn 6 blokken waarin plaatselijk een 

scheefstand groter dan 1:67 is gemeten (zeer grote scheefstand). Bij 42 blokken lag de scheefstand 

tussen 1:100 en 1:300 (71%, blauw op de tekening) en bij 7 blokken waren de scheefstanden kleiner 

dan 1:300 (12%, groen op de tekening). 

In Vogeldorp is in 28 van de 61 woonblokken een scheefstand groter dan 1:100 gemeten(46%, rood 

op de tekening op pagina 47 van het TNO-rapport). Hiervan zijn 19 blokken waarin plaatselijk een 

scheefstand groter dan 1:67 is gemeten (zeer grote scheefstand). Bij 31 blokken lag de scheefstand 

tussen 1:100 en 1:300 (51%, blauw op de tekening) en bij 2 blokken waren de scheefstanden kleiner 

dan 1:300 (3%, groen op de tekening). 

 

Wij maken hieruit op dat de scheefstanden in Disteldorp over het algemeen wat beperkter zijn dan in 

Vogeldorp. Aanvullend op de analyse van TNO hebben wij ook gekeken hoe de verdeling is over de 

hoogbouw- en laagbouwblokken. In Disteldorp wijkt die verdeling niet veel af van het gemiddelde 

(18% - 68% - 14% voor de hoogbouw en 13% - 80% - 7% voor de laagbouw). In Vogeldorp is er wel 

een duidelijk verschil te zien. Daar is het aandeel scheve woningen onder de hoogbouwblokken hoger 

dan bij de laagbouwblokken (61% - 36% - 3% voor de hoogbouw en 29% - 68% - 3% voor de 

laagbouw). Een mogelijke verklaring kan zijn dat de bodemopbouw verschilt tussen beide dorpen (zie 

2.10 - Rapport Wareco 2019). Al is dat een algemeen gemiddeld beeld, en zijn juist lokale verschillen 

bepalend voor de verschilzakkingen binnen een blok. 

 

In de bijlagen bij het rapport zitten voor Vogeldorp ook de zakkingslijnen per woningblok, waarop de 

onderlinge zakkingsverschillen tussen de woningen zichtbaar zijn. Voor Disteldorp zijn deze 

zakkingslijnen (per abuis?) niet opgenomen. Van elk blok is de lintvoeg van de kopgevels en 

voorgevels gemeten. Over de lengte van de blokken is soms tot wel 18 centimeter zakkingsverschil 

gemeten. Over de diepte van de panden (kopgevels) is de afstand veel korter (ca. 6 meter), maar zijn 

soms ook verschillen tot wel 14 centimeter gemeten (140:6000 → 1:43, hetgeen wordt beoordeeld als 

een zeer grote scheefstand). 

Overigens is een grote scheefstand een indirecte aanwijzing voor een funderingsprobleem. Andersom 

kan men bij weinig scheefstand niet meteen concluderen dat de fundering goed functioneert, het blok 

zou ook in zijn geheel relatief snel kunnen zakken (al komt dit in de praktijk minder voor dan 

scheefzakken). 

 

Ook heeft TNO visuele inspecties uitgevoerd, waarbij vele (herstelde) scheuren zijn aangetroffen die 

wijzen op verschilzakkingen in de fundering. TNO geeft aan dat de positie van veel scheuren in de 

gevels overeenkomt met de posities van scheuren in de betonnen funderingsplaat (die deels buiten 

de woning steekt en dus ook deels vanaf de straat zichtbaar is). Uit de beknopte samenvatting in het 

rapport is echter niet op te maken hoe het aantal scheuren verschilt per blok. 

 

Tot slot geeft TNO een aantal algemene adviezen die voor alle woningen gelden: De situatie aan een 

constructeur voorleggen indien er op de zolders woon- of opslagruimte is gecreëerd. Geen extra 

belastingen aan de woningen toe te voegen. Geen aanpassingen aan de ondergrond uit te voeren. 

En de woningen jaarlijks te beoordelen op het ontstaan van nieuwe scheuren en vervormingen en bij 

verslechtering de situatie voorleggen aan een constructeur. 

 

Voor de woningen in de blokken met een scheefstand groter dan 1:100 adviseert TNO om de 

constructie sowieso nader te controleren. Wij merken hierbij op dat het hierbij noodzakelijk kan zijn 

om destructief onderzoek uit te voeren (gaten maken in vloeren, plafonds of voorzetwanden om de 

achterliggende constructie te kunnen zien). 



                                                                                                           www.duyts.nl  020-6847475 

 

220152 _ RAPPORT _ 01 _ A 14-07-2020 PAGINA 14 

2.5.2 - Kapconstructies 

Voor de kapconstructies meldt TNO een aantal bijzonderheden, die ook op de renovatietekeningen 

zichtbaar waren: de kapspanten komen bij de laagbouw boven de ramen uit en de 1e verdiepingsvloer 

van de hoogbouw heeft een dragende functie voor de spanten. 

 

Op basis van de visuele inspecties, waarbij de kappen over het algemeen niet zichtbaar doorhangen, 

concludeert TNO dat de spanten in de praktijk blijkbaar redelijk functioneren. 

TNO heeft geen controleberekening gemaakt van de kapconstructie en geeft als reden aan dat er niet 

een algemene situatie is om te controleren. Door de vele woningtypes en verbouwingen van 

bewoners zijn er zeer veel variaties ontstaan. 

 

Wij sluiten ons hierbij aan en voegen hieraan toe dat er ook zeer weinig gegevens beschikbaar zijn 

om de berekening op te baseren. Van de houten spanten in de laagbouw zijn enkele maten 

beschikbaar uit de schets van Strackee (zie bijlagen) en het rapport van De Ingenieursgroep (zie 2.9 - 

Rapport De Ingenieursgroep 2019), maar dit is niet volledig. De afmetingen van de muurplaat, waarop 

de spanten rusten zijn bijvoorbeeld ook niet bekend. De maten van de vloerbalken en kapspanten in 

de hoogbouw zijn ook niet bekend en kunnen alleen door destructief onderzoek (gat in plafond en/of 

vloer) worden vastgesteld. Dit sloopwerk op initiatief van de VvE lijkt ons niet gewenst. 

 

 

2.6 -  Rapport TNO fase 2 2011 

Titel rapport: Ontwikkeling toekomstscenario's Vogeldorp en Disteldorp Amsterdam Noord, fase 2: 

Bepalen van het effect, het risico en de uitvoerbaarheid van het verlagen van de grondwaterstand in 

Disteldorp met behulp van drainage. 

Kenmerk: 60-DTM-2011-02450 

Datum: 11 juli 2011 

 

In verband met de grondwateroverlast, was het voorstel om de grondwaterstand te verlagen middels 

drainage. Fugro heeft een ontwerp gemaakt voor de drainage in een gedeelte van Disteldorp. Uit het 

onderzoek door Deltares, dat onderdeel uitmaakt van het TNO-rapport, blijkt dat de variant met 

ringdrainage voldoende zou werken om de grondwaterstand te verlagen tot 20-50cm onder de 

funderingsplaat. In het rapport wordt echter aangegeven dat de verlaging van de grondwaterstand 

ook tot aanvullende zettingen kan leiden. TNO acht de bestaande bebouwing (met name die reeds 

een scheefstand groter dan 1:100 vertonen) onvoldoende in staat om deze zettingen te incasseren. 

 

 

2.7 -  Rapport TNO fase 3 2014 

Titel rapport: Ontwikkeling toekomstscenario's Vogeldorp en Disteldorp Amsterdam Noord, fase 3: 

Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetermethoden 

Kenmerk: TNO 2014 R11232 

Datum: 2 september 2014 

 

Dit rapport biedt geen nieuwe informatie over de huidige staat van de woningen, maar geeft een 

aantal mogelijkheden voor herstel of verbetering. Op de genoemde mogelijkheden hebben wij geen 

opmerkingen.  

Wel willen wij aanvullend daarop ook de mogelijkheid noemen om de blokken te slopen, een nieuwe 

fundering aan te brengen en weer met een vergelijkbaar uiterlijk terug te bouwen op een hoger 
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niveau. Aangezien de dorpen zijn aangewezen als gemeentelijk monument, is hier wel overleg met en 

toestemming van monumentenzorg voor nodig. Vanuit een technisch oogpunt biedt deze mogelijkheid 

wel meer kansen om de veelheid aan probleempunten integraal aan te pakken. 

 

 

2.8 -  Presentatie herstelwerkzaamheden vloeren sinds VOK 2017 KBK Bouw 

Titel presentatie: Herstel vloeren Vogeldorp Amsterdam Noord 

Toelichting: De presentatie geeft weer hoe het herstel van de vloeren sinds de VOK uit 2017 en het 

moment van presenteren (februari 2020) is uitgevoerd. 

Datum: 25 februari 2020 in Commissie Uitvoering VOK Tuindorpen 

 

Uit de presentatie maken wij op dat dit herstelplan wordt toegepast bij woningen waar de houten 

balklaag van de begane grondvloer vervangen moeten worden. 

De balklaag van de begane grond wordt verwijderd. De scheuren in de betonnen funderingsplaat 

worden geïnjecteerd. Over de betonvloer wordt afdichtingsmortel aangebracht, gevolgd door een 

bitumen afdichtingslaag. Hierover worden tempex (piepschuim) en egalisatiekorrels aangebracht. Als 

bovenste laag komen Fermacell vloerplaten, waarop de vloerbedekking gelegd kan worden. 

 

Wij merken hierbij op dat dit herstelplan met name is gericht op de vochtproblematiek. Door het 

herstel worden de constructieve eigenschappen van de betonplaat niet of nauwelijks verbeterd. 

Aangezien de injectiemortel veelal sterker is dan het bestaande beton, vormt de geïnjecteerde scheur 

niet meer de zwakste plek, maar bij verdergaande zettingsverschillen zal de betonplaat direct naast 

de injectie of elders opnieuw scheuren. Het nieuwe afwerkpakket is naar onze inschatting zwaarder 

dan de bestaande houten vloer (geschat ca. 40-50 kg/m2 in plaats van 10-20 kg/m2). 

Een zwakke plek in de waterdichting wordt overigens gevormd door de wanden en gevels, die tijdens 

het herstel blijven staan. De afdichtingslagen worden dus niet onder de wanden aangebracht. 

Mogelijk kunnen scheuren die onder de wanden doorlopen wel enigszins worden geïnjecteerd. Maar 

als er nieuwe scheuren ontstaan, kan het vocht weer door deze scheuren optrekken in de muren, 

aangezien hier geen afdichtingslaag tussen zit. 

 

 

2.9 -  Rapport De Ingenieursgroep 2019 

Titel rapport: Controle balklaag zoldervloer en gewichtstoename Distelvoorstraat 14 Amsterdam 

Kenmerk: 19288 

Datum: 8 mei 2019 

 

In het rapport controleert de Ingenieursgroep of de constructie van de bestaande berging/vliering 

voldoet voor het gebruik als slaapkamer. Geconcludeerd wordt dat de balklaag voldoet. Ook wordt de 

belastingtoename op de ondergrond onder de funderingsplaat berekend op 2,5% en als acceptabel 

bevonden. Tot slot stelt de Ingenieursgroep vraagtekens bij de waarde van 150 kg/m2 zoals vermeld 

in de splitsingsakte. 

 

Wij vinden dit rapport zeer summier en de conclusies twijfelachtig. Bij de controle van de sterkte van 

de verdiepingsvloer is alleen gekeken naar de vloerbalken. De sterkte van het spant, waar deze 

balken op liggen is niet beschouwd. En de constructie waar het spant op ligt ook niet (gezien de 

oplegging boven het raam). Men kan pas zeker stellen dat de vloer in gebruik genomen kan worden 

voor een hogere belasting als ook deze constructies zijn gecontroleerd. 
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De berekende belastingtoename van 2,5% is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van alle 

belasting over de gehele funderingsplaat. De Ingenieursgroep gaat er hier aan voorbij dat de plaat 

ongewapend en gescheurd is, waardoor deze helemaal niet in staat is om de krachten over het 

gehele oppervlak te spreiden. Als de toename van de belasting over alleen een klein gedeelte van de 

fundering zou worden berekend, komt deze uiteraard veel hoger uit! 

Ook berekent de Ingenieursgroep dat de gemiddelde druk van de funderingsplaat op de ondergrond 

2570 kg/m2 zou zijn. Ook dit weer met de onjuiste aanname dat de funderingsplaat in staat is om 

deze belasting daadwerkelijk te spreiden. De Ingenieursgroep leest de waarde van 150 kg/m2 uit de 

splitsingsakte als toelaatbare grondspanning onder de funderingsplaat en concludeert dat de door 

hen berekende waarde hier een veelvoud van is. De waarde van 150 kg/m2 wordt door de 

Ingenieursgroep daarom niet reëel geacht. In paragraaf 2.3 - Rapport Strackee 2003 hebben wij 

reeds toegelicht wat deze waarde naar onze mening vertegenwoordigt. Het heeft dus geen enkele zin 

om deze met de berekende grondspanning te vergelijken.  

 

De conclusie dat de vliering in gebruik genomen zou kunnen worden als gebruiksruimte vinden wij 

daarom gebrekkig onderbouwd en bovendien onjuist. 

 

 

2.10 -  Rapport Wareco 2019 

Titel rapport: Inventarisatie archiefgegevens en plan van aanpak vervolgonderzoek bodemdaling 

Vogeldorp en Disteldorp 

Kenmerk: 192219, NOT20191007 

Datum: 10 oktober 2019 

 

In dit rapport worden gegevens over de bodemopbouw en grondwaterstand gepresenteerd. 

Algemeen beeld is dat de ondergrond (behoudens een dunne zandlaag direct onder het maaiveld) tot 

grote diepte uit slappe grondlagen (klei en veen) bestaat. Net als Strackee geeft Wareco aan dat de 

zakkingssnelheid van de panden ongeveer vergelijkbaar zal zijn met de zakking van het maaiveld. Als 

indicatie van deze zakkingssnelheid wordt door Wareco echter ca. 3 mm/jaar gegeven (in plaats van 

ca. 1 mm/jaar door Strackee). 

Dit getal is echter een gemiddelde en kan afwijken naarmate de samenstelling van de ondergrond 

verschilt. Grofweg lijkt de bodemopbouw in Disteldorp wat kleiiger te zijn dan in Vogeldorp, waar de 

ondergrond een groter aandeel veen bevat. Naar onze inschatting is de ondergrond in Vogeldorp 

hierdoor gevoeliger voor (ongelijke) zettingen, hetgeen ook overeenkomt met het beeld dat de 

blokken in Disteldorp over het algemeen minder scheefstand vertonen (zie 2.5 - Rapport TNO fase 1 

2010). Hierbij merken wij op dat de funderingen door verstoringen in de ondergrond (zoals plaatselijke 

ontgravingen, zie 2.4 - Rapport Strackee 2005) lokaal ook sneller zouden kunnen zakken dan het 

aangrenzende maaiveld. 

 

Daarnaast bevat het rapport aanbevelingen voor de monitoring van de zettingen en grondwaterstand. 

Dat lijkt ons zeker zinvol om de ernst van de problematiek en onderlinge verschillen in kaart te 

brengen. Dat er ingrepen nodig zijn, is zonder de aanvullende metingen ook al bekend, maar hiermee 

kan wel gewerkt worden naar een lange termijnplanning (hoeveel tijd is er nog) en prioritering/fasering 

(welke delen moeten eerst en wat kan nog iets langer wachten). 
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3 -  Toelichting en visie op de bestaande constructie 

Als tussenstap tussen het bestuderen van alle informatie (uit hoofdstuk 2 - Samenvatting gebruikte 

stukken) en de beantwoording van de vragen (in hoofdstuk 4 - Beantwoording van de vragen) zullen 

wij hieronder een toelichting geven op de constructie van de woningen en de beperkingen daarvan. 

Wij zullen hierbij ingaan op twee hoofdaspecten: de fundering en de kapconstructie. 

Per onderdeel zullen wij ook onze visie geven op hoe de VvE's vanuit constructief oogpunt met deze 

problematiek zouden moeten omgaan. Hieruit volgt een aantal adviezen. 

Voorafgaand aan deze twee onderdelen, zullen wij eerst kort ingaan op de vloerbelastingen, die voor 

beide onderdelen relevant zijn. 

In de laatste paragraaf zullen wij aan de hand van foto's, die de VvE's ons ter beschikking hebben 

gesteld, enkele zaken bespreken die ons daarbij zijn opgevallen. 

 

 

3.1 -  Vloerbelasting 

Wij merken dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de vloerbelasting. En wij bedoelen hiermee de 

"nuttige vloerbelasting" bestaande uit vloerbedekking, interieur, goederen en personen. Het eigen 

gewicht van de vloerconstructie en het gewicht van scheidingswanden wordt apart beschouwd.  

 

De genormeerde vloerbelasting is afhankelijk van de functie van een ruimte en is een algemeen getal 

dat als veilige waarde kan worden gezien, die in de praktijk niet of zelden zal worden overschreden 

als de ruimte overeenkomstig die functie wordt gebruikt. Voor de gebruiksruimte in een woning gold in 

het verleden 150 kg/m2. Volgens de huidige norm NEN-EN-1991 is dat tegenwoordig 175 kg/m2. De 

regelgeving maakt hierbij overigens geen onderscheid tussen de verschillende gebruiksruimtes. Voor 

zowel de woonkamer, slaapkamer, keuken als de badkamer geldt dezelfde waarde. 

De voorgaande norm NEN6702 (die gold tot 2012 en nu is vervallen) schreef eveneens 175 kg/m2 

voor, maar dit mocht worden teruggebracht tot 70 kg/m2 voor ruimten met een hoogte van minder dan 

2,2 meter die niet bereikbaar zijn met een vaste trap (zoals bijvoorbeeld bergzolders of vlieringen). In 

de huidige norm is deze uitzondering niet meer opgenomen en zou dus 175 kg/m2 aangehouden 

moeten worden voor constructies die nu worden ontworpen of aangepast. 

De vloerconstructies en de onderliggende dragende constructies moeten zodanig zijn ontworpen dat 

deze het eigen gewicht van de constructie, de scheidingswanden en deze genormeerde 

vloerbelasting kunnen dragen. 

 

In deze vloerbelasting bestaat ook een verschil tussen de theorie en de praktijk. De gehanteerde 

normbelasting is een veilige bovengrens en treedt dus lang niet altijd in de praktijk op. Het leidt bij 

leken nog al eens tot onbegrip dat een dergelijke hoge waarde moet worden aangehouden voor een 

gebruiksruimte. Hierbij worden dan argumenten toegepast als "ik heb alleen maar een licht matrasje 

in mijn slaapkamer" of "ik sla alleen mijn dozen met kerstballen op, die wegen bijna niets". 

Maar als een ruimte in een woning herkenbaar en bereikbaar is als een gebruiksruimte, schept dit 

toch verwachtingen over de mogelijkheden voor het gebruik. Dezelfde bewoner koopt misschien later 

toch een zwaarder bed of verplaatst toch maar zijn tijdschriftencollectie naar de zolder. Een 

toekomstige bewoner is dan al helemaal niet gehinderd door de in eerste instantie door zijn 

voorganger aangegeven lage vloerbelasting, die verwacht de ruimte als normale woonruimte te 

kunnen gebruiken. 

 

Daarom wordt bij constructieberekeningen altijd uitgegaan van de genormeerde belasting (zowel bij 

gebruiksruimten als vlieringen/bergingen). Afwijking hiervan is in strijd met de voorschriften. In de 
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praktijk is het ook niet haalbaar om eventuele afwijkingen van de normbelasting te handhaven. Wij 

adviseren hierop dan ook geen uitzonderingen te maken of toe te laten. 

Overigens betekent het niet dat alles qua inrichting mogelijk is, ook al is de vloer keurig volgens de 

norm gedimensioneerd. Voor grote aquaria of zware opslag is deze normbelasting niet toereikend. 

 

Samenvattend adviseren wij de volgende vloerbelastingen aan te houden: 

• 150 kg/m2 voor de begane grond en verdieping van de hoogbouw (hierbij volgen wij het advies 

van Strackee om de niet de volledige vloerbelasting uit de huidige norm aan te houden). 

• Geen belasting op de vlieringen in de hoogbouw. Hierbij volgen wij de informatieboeken 

waarin is aangeven dat deze vlieringen niet als bergingen zijn bedoeld, maar slechts als 

toegang tot de installaties. 

• 150 kg/m2 voor de begane grond van de laagbouw. 

• 70 kg/m2 voor de vliering in de laagbouw (zie renovatietekeningen voor wat wel en niet als 

berging is aangemerkt). 

• Geen belasting voor de delen van de vlieringen die tijdens de renovatie als niet beloopbaar 

zijn aangemerkt (zie renovatietekeningen). 

• Ten tijde van de renovatie zijn bij sommige woningen aangebrachte vlieringen (slaapkamers 

op de verdieping in de laagbouw), dakramen en vaste trappen gehandhaafd. Daar geldt nu, 

onder de juiste voorwaarden voor daglichttoetreding, een norm van 150 kg/m2. Hierbij merken 

wij op dat er geen berekeningen beschikbaar zijn dat deze belasting ook daadwerkelijk 

toelaatbaar is (al lijken er in de praktijk geen onveilige situaties ontstaan te zijn). 

• Voor de a-typische gebouwen (de niet woningen, die nu in gebruik zijn als atelier, werkplaats 

of praktijkruimte) geldt een genormeerde vloerbelasting van 250 kg/m2 indien deze te 

beschouwen zijn als kantoor of andere bedrijfsruimte. Gezien het advies van Strackee is het 

hier echter ook wenselijk dat de vloerbelasting onder de 150 kg/m2 blijft. 

  

 

3.2 -  Fundering 

3.2.1 - Toelichting op de funderingsconstructie 

De panden hebben een zogenaamde fundering "op staal". Dit heeft niets met het materiaal staal te 

maken, maar geeft aan dat er geen funderingspalen zijn toegepast. De fundering rust dus direct op de 

ondergrond. Bij een vaste grondslag (bijvoorbeeld zandgronden in het oosten van het land of langs de 

duinen) functioneert dit vaak goed. In gebieden met slappere grondslag is ook wel lokaal een dik 

pakket zand als grondverbetering aangebracht, waardoor dit principe ook redelijk functioneert. In 

Vogeldorp en Disteldorp is de dikte van de grondverbetering echter minimaal (ca. 20-50 cm). 

 

Als slappe grondlagen worden belast, zullen deze samendrukken (net als een ballon of waterbed). 

Alleen is de ondergrond in dit geval niet homogeen. De gebieden onder de dorpen zijn opgehoogd 

met baggerslib, dat (afhankelijk van de herkomst) plaatselijk meer klei, veen of puin kan bevatten.  

 

Ook is de belasting vanuit de woningen niet gelijkmatig verdeeld. Onder de muren is de druk op de 

ondergrond hoger dan in het midden van de plaat. Bovendien is de betonplaat ongewapend 

uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de stalen staven of netten, die normaal worden toegepast om de 

trekspanningen op te nemen, ontbreken. Door de verschillen in de ondergrond en belasting is de 

betonplaat op sommige delen meer omlaag gedrukt dan elders. De betonplaat heeft deze verschillen 

in het verleden blijkbaar al niet kunnen opnemen en is gescheurd. Dit heeft het effect van 

ongelijkmatige belasting alleen maar versterkt. Voordat de scheur optrad, kon de betonvloer daar 
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namelijk nog enige belasting overbrengen en verdelen. Daarna niet meer, met als gevolg dat 

maximale druk die plaatselijk optreedt alleen maar hoger is geworden. 

 

De bestaande fundering heeft voldoende veiligheid tegen bezwijken. De veiligheid is daarmee niet in 

het geding. Door verschilzakkingen treden niet alleen scheuren op in de betonplaat, maar ook in het 

metselwerk van de gevels en muren. Ook treedt er scheefstand op in de vloeren, hetgeen bij grote 

scheefstanden als hinderlijk kan worden ervaren. 

Algemeen beeld bij funderingen op staal is dat de zakking kort na het aanbrengen van de belasting 

het grootst is en daarna over de tijd afneemt. De zakking zal echter nooit geheel stoppen. Ook zal de 

fundering na het toevoegen van extra belasting weer een nieuw evenwicht moeten zoeken en in 

eerste instantie weer iets sneller zakken. 

Ook fluctuaties in de grondwaterstand kunnen (verschil-)zakkingen teweeg brengen. In het water 

weegt het grondpakket immers minder dan zonder water. Bij een zakkende grondwaterstand neemt 

de belasting op de ondergrond dus (tijdelijk) toe. 

 

Niet alleen treedt er schade op door verschilzakkingen (zoals hierboven uitgelegd), maar de blokken 

zakken ook in zijn geheel. De meeste experts zijn het er over eens dat de zakking van de woningen 

gezien de bodemopbouw vergelijkbaar zal zijn met de zakking van het maaiveld. De schattingen van 

deze gemiddelde zakkingssnelheid lopen echter uiteen van 1 mm/jaar tot 3 mm/jaar. Er zijn nog geen 

metingen van deze zakkingssnelheid beschikbaar, door Wareco zijn voorstellen gedaan hoe deze 

gemeten kunnen worden (met satellietfoto's en meetbouten). 

 

Overigens kan indirect uit het rapport van TNO worden opgemaakt dat de schade als gevolg van 

verschilzettingen groter is naarmate de veiligheidsmarge in de fundering kleiner is. Met name in 

Vogeldorp is het aandeel blokken met een grote scheefstand onder de hoogbouwwoningen veel 

groter dan bij de laagbouwwoningen. 

 

 

3.2.2 - Visie op de funderingsconstructie 

Op basis van nieuw uit te voeren zakkingsmetingen kan men inschatten in hoeverre de zakking de 

komende tijd zal toenemen. Anderzijds zijn de grove schattingen al een aanwijzing dat de situatie 

weliswaar nog iets gerekt kan worden, maar dat maatregelen aan de fundering onvermijdelijk zijn. 

Een geschatte zakking van 2,5 à 7,5 centimeter over de komende 25 jaar is waarschijnlijk niet meer 

acceptabel gezien de reeds grote overlast van grondwater. 

TNO adviseerde in 2010 al om zeer terughoudend te zijn met wijzigingen (geen belastingen 

toevoegen) en de panden te monitoren. Wij sluiten ons hier volledig bij aan.  

 

Qua funderingsproblematiek hebben de VvE's van Disteldorp en Vogeldorp een forse uitdaging voor 

de komende tijd (zowel technisch en logistiek als financieel) om een herstelplan vorm te geven en uit 

te voeren. Alle tijd die daarbij gewonnen kan worden, lijkt ons mooi meegenomen.  

Elke vorm van belasting verhoging of wijziging geeft een reële kans op nieuwe zettingsschade. Bij 

vrijstaande particuliere woningen zouden zowel de baten als de kosten voor dezelfde eigenaar zijn. In 

dit geval leidt herstel van extra schade (ofwel reeds voorafgaand of anders tijdens de uitvoering van 

het herstelplan) tot meerkosten voor de VvE. Ook kan belastingverhoging bij één eigenaar leiden tot 

scheuren in de betonvloer in de naastgelegen woning, waardoor die eigenaar (meer) last krijgt van 

vocht. Naar onze mening zijn de kosten en baten van belastingverhoging niet gelijk verdeeld.  
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3.2.3 - Advies 

Wij benadrukken dus de reeds eerder gegeven adviezen om geen belastingverhogingen toe te staan! 

Als we deze vertalen naar de praktijksituatie betekent dit: 

• Geen verzwaring van het casco (fundering, wanden, vloeren en dak). 

o Dus geen zware betonvloeren aanbrengen waar die nog niet zaten. 

o Geen vloeren aanbrengen waar die nog niet zaten. 

o Geen dakopbouwen plaatsen. 

• Geen verhoging van de nuttige vloerbelasting. 

o Geen bergingen transformeren tot verblijfsruimtes. 

o Geen bergruimte realiseren op de delen van de vlieringen die daar eerst niet voor 

bestemd waren. 

o Geen overschrijding van de geadviseerde vloerbelastingen (zie 3.1 - Vloerbelasting). 

Wijzigingen van interieur of verbouwingen, waarbij de belasting binnen deze 

vloerbelastingen blijft, zijn uiteraard wel toegestaan. 

 

Een aantal ingrepen is een grijs gebied. Zonnepanelen hebben een dermate laag eigen gewicht, dat 

het aanbrengen van 1 of 2 panelen nauwelijks invloed zal hebben op de totale belasting op de 

fundering (hierbij moet de sterkte van de dakconstructie uiteraard wel worden gecontroleerd). Maar 

mogen 3 panelen dan ook, of 4, of 6? Dat is een glijdende schaal. En het toestaan van 1 paneel op 

één dak kan leiden tot een precedent voor andere daken. Wij adviseren daarom toch terughoudend te 

zijn met het toestaan van zonnepanelen. 

Ook dakramen leiden op zichzelf niet tot een verhoging van de belasting. Als een dakraam alleen zou 

worden gebruikt om meer licht te krijgen op het kleine stukje vloer van de berging, zou dit geen 

bezwaar zijn. In de praktijk plaatst men echter pas een dakraam als men van plan is vaker op de 

berging te komen dan om alleen een doos met kerstballen uit de opslag te pakken. Wanneer er dan 

later ook een vaste trap wordt geplaatst (die op zichzelf ook niet tot belastingverhoging leidt), wordt er 

langzaamaan een verblijfsruimte gecreëerd (al dan niet volledig volgens de eisen uit het 

Bouwbesluit). Dit gaat in tegen bovenstaande adviezen.   

 

Wij adviseren deze verhogingen ook niet toe te staan als rekentechnisch zou worden aangetoond dat 

de fundering voldoende veiligheid heeft voor deze verhoging. Volgens het Bouwbesluit kan volstaan 

worden met een toetsing op sterkte, maar voor de staat van de panden is dit maar een gedeelte van 

het verhaal. De vervorming is net zo belangrijk en deze is niet of nauwelijks te voorspellen. 
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3.3 -  Kapconstructie 

3.3.1 - Toelichting op de kapconstructie 

De kapconstructies van de hoogbouw en laagbouw zijn zeer verschillend van elkaar. Een deel van de 

afmetingen van de spanten van de laagbouwwoningen is bekend, maar er ontbreken gegevens over 

enkele vermoedelijke zwakke plekken (zoals de verbindingen). 

Er is voor één laagbouwwoning een constructieberekening beschikbaar, waarin zogenaamd een 

controle wordt uitgevoerd van de sterkte van de kapconstructie. In werkelijkheid zijn alleen de 

liggende balken gecontroleerd, maar niet het spant en de waarschijnlijk kritische oplegging op de 

muurplaat. Voor de hoogbouw zijn nog minder gegevens bekend en roepen de renovatietekeningen 

uit 2000-2003 bovendien vraagtekens op over de sterkte van de verdiepingsbalklaag, waarop de 

spanten afsteunen. 

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar voor een controleberekening van de sterkte. Deze kunnen 

verkregen worden door destructief onderzoek in de woningen. Door de vele varianten en 

verbouwingen is het echter niet mogelijk om één berekening te maken die representatief is voor het 

gehele complex. 

 

De ruimte onder de nok was voor de renovatie in principe niet toegankelijk (behoudens 

uitzonderingen, die tijdens de renovatie veelal zijn gehandhaafd). Bij de renovatie zijn de CV-ketels 

op de vlieringen geplaatst. Ten behoeve van het onderhoud is een klein gedeelte van de vliering 

voorzien van een vloer en is een luik met vlizotrap aangebracht. Op de renovatietekeningen van de 

laagbouw is deze ruimte aangeduid als "berging" en voor de hoogbouw ontbreekt deze op de 

tekeningen. In het informatieboek is aangegeven dat de vliering in de hoogbouw niet als berging is 

bedoeld. 

 

In veel woningen is deze bevloerde ruimte (gezien de aangebrachte dakramen) al uitgebreid tot de 

gehele oppervlakte boven het plafond. Aangezien het spant van oorsprong alleen als functie had om 

de kap te dragen, neemt de belasting sterk toe als deze ruimte als bergzolder of zelfs als 

verblijfsruimte wordt gebruikt (zowel qua gewicht van de constructie als vloerbelasting). Zonder 

constructieberekening is niet vast te stellen of dit gebruik voldoet aan de sterkte-eis volgens het 

bouwbesluit. Op basis van de bouwgeschiedenis is het echter niet aannemelijk dat de constructie 

voldoet zonder aanvullende maatregelen. 

 

 

3.3.2 - Visie op de kapconstructie en aanpassingen daarvan 

De bestaande constructie roept op een aantal punten vraagtekens op, die alleen opgelost of 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden na destructief onderzoek. Aangezien het ons niet wenselijk lijkt 

dat de VvE's een dergelijk onderzoek bij enkele woningen afdwingen, lijkt het ons meer voor de hand 

liggend om deze taak bij de eigenaren neer te leggen die iets willen aanpassen. 

Om misbruik en willekeur te voorkomen, zouden deze constructieve adviezen die in opdracht van de 

eigenaren zijn opgesteld, door een andere (bij voorkeur vaste) constructeur in opdracht van de VvE 

gecontroleerd moeten worden. 

 

Als de bestaande kapconstructie niet voldoet voor de wijzigingen, kunnen wij ons voorstellen dat dit in 

veel gevallen met relatief eenvoudige versterkingen opgelost kan worden. Aangezien vrijwel elke 

wijziging, waarbij de eigenaar erop vooruit gaat, gepaard gaat met belastingverhoging, komen we dan 

uiteindelijk weer bij het punt dat de fundering de beperkende factor vormt (waarop belastingverhoging 

is af te raden). Hiervoor verwijzen wij naar de voorgaande paragraaf.  
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3.3.3 - Advies 

De mogelijkheden voor aanpassingen en belastingtoename in de kapconstructies worden bepaald 

door de beperkingen van de fundering. Wij adviseren daarom geen wijzigingen toe te staan, waarbij 

de belasting wordt verhoogd (zie eerder in dit hoofdstuk). 

 

Het lijkt ons niet zinvol om vanuit de VvE's nader onderzoek te doen naar de sterkte van de 

kapconstructies. Dit zou ingaan tegen het advies om sowieso geen belasting toe te voegen. Ook zijn 

er teveel varianten en door bewoners zelf uitgevoerde wijzigingen om één algemeen beeld te geven. 

De VvE's voorkomen hiermee ook dat zij verantwoordelijkheid gaan dragen voor wijzigingen die niet 

door de VvE's of zonder toestemming van de VvE's zijn uitgevoerd. Indien er bij constatering van 

schade blijkt dat deze veroorzaakt is door ondeugdelijke verbouwingen, kan geprobeerd worden de 

schade op de betreffende bewoner te verhalen. 

 

 

3.4 -  Beoordeling foto's 

Van de VvE's hebben wij vele foto's ontvangen van de woningen en enkele ateliers, met daarbij de 

vraag om deze na te lopen en bijzonderheden te vermelden. 

 

 

Op figuur 3 is de vliering van een laagbouwwoning te zien. Deze is over de gehele oppervlakte 

voorzien van vloerhout (en niet alleen het gedeelte rond het kruipluik, zoals bij de renovatie). Ook is 

er een dakraam aangebracht. Hoewel deze ruimte niet voldoet als verblijfsruimte (geen vaste trap, 

achterste gedeelte niet rechtop lopend bereikbaar), wordt deze in de praktijk blijkbaar wel zo gebruikt. 

Op deze foto is ook het kapspant goed te zien. Hoewel sommige verbindingen gedeeltelijk aan het 

oog onttrokken worden door het vloerhout, lijken de verbindingen (zoals geschetst voor de renovatie) 

niet aanwezig te zijn. 

Op figuur 4 is de begane grond van een laagbouwwoning te zien. Hier is een vaste trap gerealiseerd, 

maar deze voldoet (gezien het kleine trapgat) niet aan de eis van voldoende vrije hoogte volgens het 

Bouwbesluit. Ook hier wordt de vliering blijkbaar in de praktijk als verblijfsruimte gebruikt, terwijl deze 

niet volledig aan de eisen voldoet. 

 

Figuur 3 Figuur 4 
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Op de figuren 5 en 6 zijn twee vlieringen van een laagbouwwoning te zien. Beide vlieringen zijn 

volledig voorzien van vloerhout én vloerafwerking (in afwijking van de renovatietekeningen). Maar het 

meest opvallend is dat het kapspant rigoreus is aangepast (zie ter vergelijking figuur 3). Wij 

beschikken niet over constructieve stukken, waaruit blijkt dat de constructie van de kapspanten is 

aangepast/versterkt om deze wijziging mogelijk te maken. Mochten deze spanten niet (deugelijk) 

versterkt zijn, is hier waarschijnlijk sprake van een constructief onveilige situatie! 

 

 

 

In figuur 7 en 8 is de verdieping van een hoogbouwwoning te zien. De oorspronkelijke indeling met 

twee slaapkamers is hier verwijderd. Op de foto's is het kapspant goed te zien, waarbij het spantbeen 

dus gedeeltelijk op de gevel en gedeeltelijk op de vloerbalken rust. 

 

  

Figuur 5 Figuur 6 

Figuur 7 Figuur 8 



                                                                                                           www.duyts.nl  020-6847475 

 

220152 _ RAPPORT _ 01 _ A 14-07-2020 PAGINA 24 

 

 

In figuur 9 is een vliering van een hoogbouwwoning te zien. Dit is het beeld wat men bij alle vlieringen 

van hoogbouwwoningen (en vergelijkbaar ook bij de laagbouwwoningen) zou verwachten: alleen het 

gedeelte direct rond het kruipluik zou voorzien moeten zijn van vloerhout, maar het overige gedeelte 

zou onbeloopbaar moeten zijn. 

In figuur 10 is een atelierruimte te zien. Deze ruimte staat redelijk vol, maar wij hebben onvoldoende 

informatie om de optredende vloerbelasting te bepalen. Wanneer er in de praktijk hooguit 1 of 2 

personen in het middendeel aanwezig zijn, verwachten wij geen significante overschrijding van de 

geadviseerde 150 kg/m2. Mogelijk is de vloerbelasting onder de houtopslag aan de achterzijde 

plaatselijk hoger, maar als de belasting in de strook daar direct naast weer relatief laag is, is de 

gemiddelde waarde weer lager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 11 en 12 zijn foto's weergegeven van het vloerherstel. In figuur 11 zijn scheuren te zien in 

zowel de langsrichting als dwarsrichting van de woning. In figuur 12 is de grote scheur in de 

langsrichting van de woning al geinjecteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 Figuur 10 

Figuur 11 Figuur 12 
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Tot slot nog twee foto's van de buitenzijde van de woningen. In figuur 13 is te zien dat het maaiveld 

ongeveer op gelijke hoogte aansluit met de funderingsplaat. Sinds de renovatie lijken de blokken dus 

inderdaad ongeveer even snel te zakken als het maaiveld.  

In figuur 14 is een duidelijk voorbeeld zichtbaar van een ongewenste situatie. Er is direct naast de 

funderingsplaat gegraven, waarbij ook zichtbaar is dat er ter plaatse van het riool onder de 

funderingsplaat geen grond aanwezig is. Dit vergroot de kans op zettingen, zettingsverschillen en 

daarmee scheuren in de funderingsplaat en gevelmetselwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 13 Figuur 14 
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4 -  Beantwoording van de vragen 

 

4.1 -  Vraag 1 

De bestemming van de woningen betreft "wonen met vliering" en is vastgelegd in de 

splitsingsakte. Hoe interpreteert het bouwbesluit dit? Mag een vliering gebruikt worden als 

gebruiksruimte? 

 

Een "vliering" is oorspronkelijk een verdieping in het bovenste puntje van de schuine kap. Strikt 

genomen zegt dit niets over het gebruik ervan, maar over het algemeen (los van de situatie in de 

dorpen) was dit geen ruimte met volledige stahoogte en dus geschikt als gebruiksruimte. 

 

In de hoofdtekst van het Bouwbesluit komt het woord "vliering" niet voor. In de nota van toelichting is 

bijvoorbeeld wel aangegeven dat er geen vaste trap vereist is voor ruimten, die niet voor het verblijf 

van personen bedoeld zijn (met als voorbeeld een vliering of bergzolder). Hieruit valt wel op te maken 

dat de benaming "vliering" in het dagelijks taalgebruik vooral wordt gebruikt voor een ruimte die niet 

bedoeld is om personen te laten verblijven. 

 

Een ruimte, die bedoeld is voor het verblijf van personen wordt in het Bouwbesluit een 

"verblijfsruimte" genoemd. Het Bouwbesluit maakt geen onderscheid in bijvoorbeeld woonkamer, 

slaapkamer of studeerkamer. Dit zijn allemaal verblijfsruimten. Het bouwbesluit stelt eisen aan 

verblijfsruimten (bijvoorbeeld voldoende daglichttoetreding, minimale vrije hoogte en bereikbaarheid). 

Als een ruimte hier niet aan voldoet, mag het formeel geen verblijfsruimte zijn. Voor verblijfsruimten 

op een verdieping geldt dat deze bereikbaar moeten zijn middels een vaste trap met vastgestelde 

maten voor de op- en aantreden. Een ruimte bereikbaar met een ladder of vlizotrap kan dus geen 

verblijfsruimte zijn. 

Bij het aanbrengen van een vaste trap en voldoende ramen zou het gedeelte de ruimte onder de kap 

met minimaal 2,1 meter stahoogte dus volgens het Bouwbesluit als verblijfsruimte aangemerkt 

kunnen worden. Daarnaast komen wij in de praktijk veel situaties tegen, waarbij een ruimte niet 

(volledig) aan de eisen van een verblijfsruimte voldoet, maar dat deze bij de verkoop van een woning 

wel als zodanig wordt geadverteerd. 

 

Technisch gezien kan een vliering dus (met de nodige aanpassingen) in sommige gevallen wel 

voldoen als gebruiksruimte. In de praktijk komen wij echter vaak tegen dat er discrepanties bestaan 

tussen de technische en juridische uitleg van bepaalde teksten. Wij adviseren daarom deze tekst ook 

door een jurist te laten beoordelen. 

 

Let op: In bovenstaande uitleg zijn wij alleen ingegaan op de vraag en hebben wij de sterkte van de 

kap en fundering buiten beschouwing gelaten! 
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4.2 -  Vraag 2 

Wat is de belasting van de woningen op de funderingsplaat indien de vliering niet gebruikt 

wordt als gebruiksruimte? Deze vraag dient zowel voor een representatieve laag- als 

hoogbouw woning beantwoord te worden. 

 

Deze vraag heeft geen eenvoudig en eenduidig antwoord. In de praktijk is er immers geen sprake 

(meer) van één grote funderingsplaat waar de woningen op staan. De betonplaat is op verschillende 

plaatsen gescheurd, waardoor de plaat slechts gedeeltelijk wordt geactiveerd. 

 

In het rapport van TNO zijn waarden aangegeven voor de maximaal optredende gronddrukken onder 

delen van de funderingsplaat. Wij zouden deze waarden kunnen noemen als antwoord op de vraag, 

maar wij zijn bang dat deze een eigen leven gaan leiden. Men kan proberen met iets andere 

aannames in de gewichtsberekening onder deze waarden te blijven (terwijl in de belasting in de 

praktijk dus wel gewoon toeneemt) of de door TNO aangegeven veiligheidsmarge gebruiken voor 

belastingtoename. Zoals ook uit de beantwoording van de andere vragen blijkt, is de getalsmatige 

sterkte maar beperkt relevant voor de beoordeling. 

 

Wij hebben er dus bewust voor gekozen om geen getalsmatig antwoord te geven op deze vraag. 

 

 

4.3 -  Vraag 3 

Staat de huidige kapconstructie van de laagbouwwoning gebruik van de vliering als 

verdieping toe? Wat is de maximaal toe te voegen belasting zonder aanpassing van de 

kapconstructie? 

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een constructieberekening uit te voeren. Gezien het feit dat de 

spanten van oorsprong alleen de kap en het plafond hoefden te dragen, is de toename bij deze 

wijziging groot. Wij achten de kans klein dat deze situatie zonder aanpassingen aan de constructie 

voldoet aan de sterkte-eisen van het Bouwbesluit. 

In het verleden zijn diverse vlieringen verbouwd tot een toegankelijke ruimte (even los van waarvoor 

die wordt gebruikt). De vloeren van deze vlieringen rusten op de spanten, waardoor de belasting op 

de spanten is verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Een deel van deze aanpassing 

is onderdeel van de renovatie geweest, de overige aanpassingen zijn door bewoners uitgevoerd. 

Voor beide situaties is het ons niet duidelijk welke versterkingen hier voor nodig (zouden) zijn 

geweest en of deze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

 

 

4.4 -  Vraag 4 

Staat de huidige kapconstructie van de hoogbouwwoningen gebruik van de vliering als 

opslagzolder toe? Wat is de maximaal toe te voegen belasting zonder aanpassing van de 

kapconstructie? 

In het verlengde hiervan: kunnen er bijvoorbeeld ligbaden op de eerste verdieping 

aangebracht worden (wat sommige mensen doen, vooral in het type hoogbouwwoningen die 

de badkamer op de eerste verdieping hebben, in tegenstelling tot laagbouwwoningen waar die 

zich op de begane grond bevindt). 
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Het bestaande gedeelte onder de kap, dat bij de renovatie is bevloerd om de CV-ketel en 

mechanische ventilatie toegankelijk te maken, is volgens de informatieboeken van de renovatie niet 

bedoeld als opslag. Als de vloer veilig is om voor de onderhoudsmonteur toegankelijk te zijn, zou de 

vloer strikt genomen ook sterk genoeg moeten zijn voor opslag tot 70 kg/m2.  

 

Er zijn onvoldoende gegevens om een constructieberekening uit te voeren. Wij kunnen dus niet 

vaststellen in hoeverre belastingtoevoeging op de houtconstructie in de vorm van een grotere 

bergzolder of een ligbad haalbaar is.  

Een bad van ca. 40cm diep geeft een vloerbelasting van 400 kg/m2. Deze verhoging is echter slechts 

plaatselijk dus kan deels gecompenseerd worden doordat de rest van de badkamer relatief leeg is. 

Hierbij speelt de positie van het bad ten opzichte van de draagmuren en de indeling en afwerking van 

de rest van de badkamer dus een grote rol. Dit is een afweging die per situatie gemaakt moet worden. 

 

Gezien de tijdelijke aard van de belastingverhoging bij een ligbad (deze is het grootste deel van de 

tijd leeg) hoeft een ligbad wat ons betreft niet gezien te worden als verhoging van de belasting voor 

de fundering. 

 

 

4.5 -  Vraag 5 

Kunnen de funderingen de extra belasting die gepaard gaat met het gebruik van de vlieringen 

aan? Wat is de maximaal toe te voegen belasting op de fundering voor een laag- en 

hoogbouwwoning? 

 

Puur theoretisch is er een reserve in de capaciteit van de fundering voordat de ondergrond bezwijkt 

en er grote en plotselinge verzakkingen of verschuivingen kunnen optreden. De sterkte van de 

fundering is in dit geval niet zozeer het probleem. Dat zijn de vervormingen. Elke belastingverhoging 

kan tot nieuwe verschilzakkingen en scheuren leiden. 

 

Ter vergelijking: bij een pand met een fundering op houten palen, moet de funderingsconstructie in 

een dermate goede staat zijn dat deze nog minimaal 25 jaar meekan, voordat men een 

belastingtoename van maximaal 5% accepteert. Bij een lagere waardering wordt al geadviseerd om 

geen belasting toe te voegen.  

In het rapport van De Ingenieursgroep is de toename berekend voor het omzetten van alleen het 

gedeelte dat reeds bevloerd is naar gebruiksruimte. Deze berekende toename is 2,5% wanneer de 

belasting over de gehele oppervlakte onder de fundering gespreid zou kunnen worden. Deze 

spreiding is in werkelijkheid veel kleiner. Ook was er nog niet op gerekend dat de buren ook een 

dergelijke ingreep zouden kunnen doen. De 5% zou dus ruim overschreden worden. En in dit geval is 

de fundering veel gevoeliger voor veranderingen dan de genoemde houten paalfundering. 

  

Dat is waarom Strackee, TNO en wij adviseren om geen belasting (meer) toe te voegen, zie 3.2.3 -

Advies voor de geadviseerde restricties. 
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4.6 -  Vraag 6 

Specifiek voor de laagbouwwoningen: is de constructie van een laagbouwwoning dusdanig 

anders dan de constructie van een hoogbouwwoning, waardoor die verdieping niet als 

gebruiksruimte gebruikt kan worden en de verdieping van een hoogbouwwoning wel. Hoog- 

en laagbouwwoningen lijken immers op dezelfde fundering te staan. Zijn er constructieve 

argumenten, om het gebruik bij de hoogbouwwoningen wel en bij de laagbouwwoningen niet 

toe te staan? 

 

Voor zover ons bekend is de funderingsconstructie voor beide panden inderdaad gelijk. Als puur naar 

de veiligheidsmarge in de fundering wordt gekeken, blijkt dan ook dat die marge bij de 

laagbouwwoningen groter is dan bij de hoogbouwwoningen. Dit wil niet zeggen dat de belasting bij de 

laagbouwwoningen zomaar verhoogd zou kunnen worden tot het niveau van de hoogbouwwoningen. 

In het verleden heeft de hogere belasting bij de hoogbouwwoningen er al toe geleid dat die blokken 

verhoudingsgewijs meer scheefstand vertonen. Het is dus zeer aannemelijk dat de 

laagbouwwoningen (nog meer) schade zullen oplopen bij het verhogen van de belasting. 

 

 

4.7 -  Vraag 7 

Een duiding van de rapporten van Strackee en De Ingenieursgroep. Zijn ze aan elkaar gelijk? 

Zo nee, hoe verschillen ze? Kunnen ze bovenstaande vragen beantwoorden? Zo nee, wat zijn 

dan wel de juiste waardes die wij voor deze woningen moeten aanhouden? 

 

Het rapport van Strackee uit 2003 is een algemene beschouwing van de fundering. Daarbij geven zij 

het advies om geen grote wijzigingen in de belasting toe te voegen. Volgens de normen uit 2003 

(maar ook de huidige) geldt voor een woning een minimaal aan te houden vloerbelasting van 175 

kg/m2. Deze waarde was vroeger lager. Daarom geeft Strackee dan ook een lagere waarde van 150 

kg/m2 aan. Deze waarde voor de vloerbelasting geldt voor de vloerbedekking, interieur, personen en 

goederen tezamen (per vloer, dus voor de begane grondvloer en verdiepingsvloer apart). Strackee 

wijdt hieraan slechts één zin in het rapport, dus de nuance voor welke vloeren dit wel en niet geldt, 

ontbreekt. Het lijkt ons evident dat dit alleen geldt voor de vloeren die ook daadwerkelijk als 

verblijfsruimte bedoeld waren (dus niet voor de gerealiseerde bergingen op de vlieringen en zeker 

niet voor de onbeloopbare delen van de vlieringen). 

 

Het rapport van De Ingenieursgroep bevat een berekening van een stukje vlieringvloer en een 

berekening van de belasting op de ondergrond onder de fundering. Hierbij gaan zij er ten onrechte 

vanuit dat de betonplaat in staat zou zijn de belasting uit de muren over de hele oppervlakte te 

spreiden. Het gaat hierbij niet om één vloer maar om alle belasting uit een pand tezamen. De door 

hen gepresenteerde waarde van 2570 kg/m2 is dus een fictieve gelijkmatige druk op de ondergrond 

(grondspanning).  

 

Beide waarden hebben dus niets met elkaar te maken. Appels met peren vergelijken. Zoals 

aangegeven bij vraag 2 is het niet zinvol om een andere waarde te geven voor de maximale 

grondspanning. 
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4.8 -  Vraag 8 

Uw eindadvies t.a.v. de volgende vragen: 

• Kunnen de huidige vlieringen op basis van constructieve argumenten wel of niet als 

gebruiksruimten en/of berging dienen? 

• Is het op basis van constructieve argumenten raadzaam om aanvragen tot het plaatsen 

van nieuwe dakramen in zowel laag- als hoogbouwwoningen wel of niet te honoreren? 

• Hoe adviseert u de betrokken partijen om te gaan met de constructieve uitdagingen? 

Partijen gaan de komende jaren door met het herstel van de vloeren zoals afgesproken 

in de VaststellingsOvereenKomst (VOK). Ook gaan zij de waterstanden op continue 

basis monitoren en de grondzettingen o.b.v. satellietbeelden monitoren. Vindt u dat 

raadzaam en afdoende? 

 

Met het oog op de funderingskwaliteit adviseren wij de belastingen niet te verhogen. In dat kader 

adviseren wij geen nieuwe bergruimten of verblijfsruimten te creëren op de vlieringen.  

Daar waar de vliering reeds een langere tijd in gebruik is (bijvoorbeeld van voor de renovatie), zullen 

de verschilzettingen als gevolg daarvan waarschijnlijk al uitgewerkt zijn. Of de kapconstructie geschikt 

is (gemaakt) voor deze wijzigingen, hebben wij niet voldoende kunnen beoordelen. 

 

Strikt genomen geven dakramen geen belastingverhoging. Tegen alleen een dakraam is dus 

constructief geen bezwaar. In de praktijk plaatst men echter alleen dakramen als men de 

onderliggende ruimte wil transformeren, hetgeen vrijwel altijd wél tot belastingverhoging leidt. In dat 

geval gaat dit in tegen het advies om geen belasting toe te voegen. Uiteraard is het niet de bedoeling 

dat een bewoner alleen een dakraam aanvraagt en vervolgens zonder toestemming de vliering 

transformeert. Of een dergelijke aanvraag voor alleen een dakraam daarom afgewezen kan worden, 

is een juridisch vraagstuk en valt buiten onze expertise. 

 

De wijze van vloerherstel, zoals deze wordt uitgevoerd, is een werkbare manier om de gevolgen van 

de verzakking te beperken/verhelpen. Het is echter op geen enkele wijze een oplossing voor de 

oorzaak van het probleem. Het opvolgen van de monitoringsvoorstellen van Wareco lijkt ons een 

goed begin om een beter beeld te krijgen van de urgentie van de situatie en te kunnen vaststellen 

waar ingrijpen als eerste noodzakelijk wordt. De problematiek komt voort uit de fundering zonder 

palen met een ongewapende betonplaat, maar uit zich behalve zettingsschade in het casco ook in de 

vorm van wateroverlast. 

Om de dorpen te kunnen redden van de sloop, is er in 2000-2003 een renovatie uitgevoerd, waarbij 

een deel van de woningen werd verkocht om dit te kunnen bekostigen. Bij deze renovatie zijn de 

woningen technisch verbeterd (in de vorm van bijvoorbeeld isolatie) om nog weer minimaal 25 jaar 

gehandhaafd te kunnen worden. De funderingsproblemen zijn echter niet aangepakt. Dat er zeer 

ingrijpende maatregelen nodig zijn is duidelijk, maar hoeveel tijd is er nog? Kunnen deze nogmaals 

een renovatieperiode van 25 jaar worden uitgesteld? Of is ingrijpen in de tussentijd onafwendbaar? 

TNO heeft een aantal mogelijkheden genoemd om de fundering te verbeteren en wij hebben daaraan 

de mogelijkheid tot herbouw met een gelijksoortig uiterlijk toegevoegd. 

Het belangrijkste advies dat wij hierbij kunnen geven is dat alle dorpsbewoners overtuigd raken van 

het nut en de noodzaak van herstel. De beperkingen die worden opgelegd aan het gebruik zijn niet 

bedoeld om bewoners dwars te zitten. De achtergrond is dat het grotere belang hierbij (helaas) voor 

moet gaan op de individuele belangen. Uiteindelijk heeft elke dorpsbewoner er baat bij als de situatie 

zo lang gerekt kan worden tot herstelplannen zijn uitgewerkt en er voldoende geld is om deze uit te 

voeren. Om beide tuindorpen ook in de toekomst te behouden, is niets doen geen optie. 
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Bijlage: Oprichtingstekeningen 
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Bijlage: Fragmenten renovatietekeningen hoogbouw 

Tekeningen afkomstig uit bouwarchief Stadsdeel Noord. Met in rood eigen opmerkingen. 

 

 
Voorgevels bestaande situatie 

 

 
Achtergevels bestaande situatie 
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Zijgevel bestaande situatie 
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Plattegronden bestaande situatie type A 

  

hier zat voor de 

renovatie blijkbaar 

geen luik naar vliering 
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Plattegronden nieuwe situatie type A 

 nu wel een luik naar de 

vliering 

van type A is geen tekening van de vliering 

beschikbaar.  

 

aangenomen is dat het principe gelijk is aan 

de laagbouw: alleen bevloerd en bereikbaar 

in het gedeelte direct naast het luik. 
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Plattegrond begane grond nieuwe situatie type A (2 woningen samengevoegd) 
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Plattegrond verdieping nieuwe situatie type A (2 woningen samengevoegd) 

 

Hier is een 

(zware) 

badkamer 

gemaakt. 

Onbekend is 

welke 

voorzieningen 

hiervoor aan de 

balklaag zijn 

getroffen?? Of 

was deze sterk 

genoeg? 
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Plattegronden nieuwe situatie type A, hoekwoning 

 

 

 

 

  

Hier is een dragende wand geplaatst, 

vermoedelijk in verband met de 

bovenliggende badkamer. Blijkbaar was 

de balklaag dan toch niet sterk genoeg? 
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Doorsnede nieuwe situatie type A 

  
Het tussenspant staat bij type A 

blijkbaar op de balklaag van de 

verdiepingsvloer. Dit komen we 

veel bij oude woningen tegen, 

maar voldoet vaak niet indien dit 

wordt nagerekend met de 

huidige normen. 

Deze vloerbalken overspannen 

van (woningscheidende) 

bouwmuur naar bouwmuur (of 

zijgevel) 
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Plattegrond met aangegeven dat de vloerbalken van de 1e verdieping versterkt moeten worden 

  

Er staat dat alle vloerbalken versterkt moeten 

worden door er een nieuwe balk 75x200 tegenaan 

te bevestigen. De balken lopen evenwijdig aan de 

voor- en achtergevel (zie pijltje). Vreemd genoeg is 

er niet specifiek iets aangegeven voor de balken 

die langs het trapgat lopen (die dragen een groter 

deel van de vloer). 
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Plattegrond waarin niet is aangegeven dat de vloerbalken van de 1e verdieping versterkt moeten 

worden  

Aan de voorzijde is een tussenwand aanwezig 

langs het toilet en trap. Mogelijk is die dragend 

uitgevoerd en was versterking van de vloerbalken 

niet nodig. Aan de achterzijde is er geen 

tussenmuur aanwezig, maar is er ook niet 

aangegeven dat de vloerbalken versterkt zouden 

moeten worden.  
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Bijlage: Fragmenten renovatietekeningen laagbouw 

 

 
Voorgevels bestaande situatie 

 

 
Achtergevels bestaande situatie 

  

De aanbouwen zijn bij de renovatie gesloopt en 

vervangen door een houten constructie. 
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Zijgevel bestaande situatie 
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Plattegronden type B bestaande situatie 

 

hier zat voor de 

renovatie blijkbaar 

geen luik naar vliering 

Spanten komen precies uit 

boven de ramen, hoe is dat 

constructief opgelost? 
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Plattegronden type C bestaande situatie 

 
Dezelfde opmerkingen 

als bij type B 
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Plattegronden type B nieuwe situatie 

 

Blijkbaar is een gedeelte van de 

vliering van een vloer voorzien 

(dat was dus blijkbaar nog niet 

zo). Aangegeven is dat een 

constructeur de sterkte van de 

vloerbalken en een versterking 

voor het spant moet aangeven. 

Wij hebben echter geen 

constructieve gegevens van deze 

renovatie aangetroffen. 

Het resterende gedeelte 

onder de kap is blijkbaar 

niet voorzien van vloer 

en ontoegankelijk.  

Bij dat spant is ook niet 

aangegeven dat deze 

versterkt zou moeten 

worden. 
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Plattegronden type C nieuwe situatie 

 
Dezelfde opmerkingen 

als bij type B 
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Plattegrond begane grond nieuwe situatie type B+C samengevoegd 

 

Dezelfde opmerkingen 

als bij type B 



                                                                                                           www.duyts.nl  020-6847475 

 

220152 _ RAPPORT _ 01 _ A 14-07-2020 PAGINA 51 

 
Plattegrond vliering nieuwe situatie type B+C samengevoegd 

 

  Dezelfde opmerkingen 

als bij type B 

Hier staat nog eens 

extra bij dat het 

overige gedeelte niet 

beloopbaar is 
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Doorsnede type B-C nieuwe situatie 

 

  
Het spant overspant 

hier van gevel naar 

gevel. Het plafond en 

de (plaatselijke) 

vlieringvloeren hangen 

aan dit spant. 
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Schets constructie spant met oude tekening als onderlegger 

 

  

Hierop is het spant te zien dat rust op de voor- 

en achtergevel (boven het raam). De houtmaten 

zijn er met de hand bijgeschreven (vermoedelijk 

nadat deze in het werk zijn gemeten). Er is 

aangegeven dat er een nieuwe balklaag tussen 

de spanten komt, deze rust dus op de spanten! 

Er zijn diverse versterkingen van de 

verbindingen voorgesteld. Een berekening van 

de sterkte van het spant ontbreekt. 

Op de beschikbare foto's hebben wij deze 

versterkingen echter niet allemaal kunnen 

waarnemen. Het is dus onzeker of deze schets 

is gebruikt bij de uitvoering. 

Nieuwe balken tussen 

de spanten t.b.v. de 

vlieringvloer 

Oplegging van het 

spant op de gevel 
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Bijlage: Fragmenten renovatietekeningen details 

 

 

 
Doorsnede over geknikte scheidingswand tussen woningtype B+C 

  

Blijkbaar liepen de 

wanden niet door 

boven het plafond. 

Omdat de ruimte onder 

de kap deels 

toegankelijk werd, was 

nu wel een afscheiding 

naar de buren nodig. 
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Principedetail nieuwe dragende voorzetwand in type A, hoekwoning 

Zeer dun bestaand 

houten vloerpakket. 

Wij gaan er daarom 

vanuit dat deze via 

houten regels direct 

afdraagt op de 

betonplaat.  

(hoogte is te klein voor 

een balklaag die van 

bouwmuur naar 

bouwmuur overspant) 
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Betonvloer op houten balklaag nieuwe badkamers type A 
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Principedetail raam met gevelopbouw 

  

Dunne gevel: 

halfsteens 

metselwerk + 

klamp 

(baksteen op 

zijn kant) 
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Oud detail van kozijnen overgenomen in detailboekje 
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