
BOUWPLAATS Aannemer

Fundering verkeerd uitgevoerd

Uitbouw blijft
 verzakken
De recent gerealiseerde aanbouw van een woning – gebouwd op de plek 

van een voormalige berging – blijft maar zakken. Op een gegeven moment is

zelfs sprake van een opstap van ruim 30 mm. Bureau voor Bouwpathologie BB

ontdekt dat de oorzaak is gelegen in een verkeerde wijze van funderen. 
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In het westen van het land is in de jaren ‘70 van de vorige
eeuw een woonwijk gebouwd. Het merendeel van deze
 woningen was voorzien van een losstaande berging.

Ondertussen is de berging bij de meeste woningen vervangen
door een aanbouw aan de woning. Ook in deze zaak. 
De losstaande berging in de achtertuin van de woning is ge-
sloopt, om op dezelfde plek een aanbouw te realiseren. De aan-
bouw is dusdanig groot, dat deze het gehele grondvlak van de
voormalige berging beslaat en is aangebouwd tegen de achter-
gevel van de woning. Binnen een jaar na oplevering begint de
aanbouw behoorlijk te verzakken. Waar bij oplevering de vloer
vanuit de woonkamer nog vlak naar de aanbouw doorliep, is 
al snel sprake van een verzakking van enkele centimeters. 
Gecombineerd met scheuren in de wanden van de aanbouw.

Ontwerp
Het ontwerp van de aanbouw is afkomstig van een architect.
Hij heeft tevens de noodzakelijke vergunning verzorgd, inclu-
sief alle daarbijbehorende stukken. Bij het ontwerpen van de

woninguitbreiding heeft de architect de tekeningen en
 sonderinggegevens van de woning als leidraad gebruikt.
De woning is op palen gefundeerd. De berging was op een
plaat met vorstrand gefundeerd. De architect heeft aan de
hand van de sonderinggegevens afgeleid dat het mogelijk
moest zijn om de aanbouw over de bestaande funderingsplaat
van de berging, op een eigen funderingsplaat met vorstrand 
te funderen. Zo gezegd, zo gedaan. De oude berging is afgebro-
ken, met behoud van de fundering. De op de betonplaat van
de berging aangebrachte dekvloer is wel verwijderd. De aan-
bouw is over de oude funderingsplaat heen op een plaat met
vorstrand gefundeerd. Tussen de oude en nieuwe funderings-
plaat is een laag PS-isolatie aangebracht. De aanbouw is  verder
bouwkundig geheel losgehouden van de woning.  Nadrukkelijk
aangegeven door de architect.

Onderzoek
Omdat de aannemer, architect en bewoners er niet uitkomen
wat de oorzaak van de verzakkende uitbouw is en wie verant-
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Bij de doorgang van de woning naar de aanbouw is het

overduidelijk: de aanbouw is verzakt.

De aanbouw is bij de aansluiting op de achtergevel van de woning

losgescheurd van de wanden.
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woordelijk moet worden gehouden voor de schade, wordt 
Bureau voor Bouwpathologie BB in de arm genomen. De Bouw-
patholoog bespreekt de problematiek eerst met de bewoners,
om de zaak daarna ter plaatse en aan de hand van tekeningen
en berekeningen te onderzoeken.

Het betreft een tussenwoning van een rijtje huizen. Aan de
achterzijde is over nagenoeg de gehele breedte van de woning
een aanbouw geplaatst. Ongeveer in het midden van de diepte
van de aanbouw was voorheen, aan de linker zijde, een berging
aanwezig. Ter plaatse van de overgang van de woning naar de
aanbouw is bij de doorgang een zeer duidelijke verzakking van
de aanbouw waarneembaar. Ook daar waar de aanbouw aan-
sluit op de achtergevel van de woning is deze bij zowel de wan-
den als het plafond losgescheurd. 
Er zijn tussen woning en aanbouw bovendien aanzienlijke 
naden ontstaan. In de wanden zijn de naden bovenin wijder
dan onderin. In de aanbouw zelf zijn geen noemenswaardige
schades/scheuren aanwezig. De vloer van de aanbouw is echter
niet helemaal waterpas; deze loopt iets af richting achterzijde.
Uit navraag blijkt dat de aannemer de verzakking bij een eer-
dere herstelpoging heeft geprobeerd te stoppen door met 
ankers de vloer van de aanbouw te koppelen aan de vloer van
de woning.

Analyse
Feit is dat indien twee bouwkundige elementen niet op een
 gelijke wijze worden gefundeerd, ze altijd ongelijk aan elkaar
zullen werken/zakken. Een element dat niet op palen is  gefun-

deerd, zakt in het begin altijd iets. Zo ook in dit geval. De  woning
is jaren geleden gebouwd en op palen gefundeerd; die zakt niet
meer. Wordt daar een aanbouw tegenaan geplaatst die op een
geheel andere wijze is gefundeerd, dan zakt die altijd ongelijk
ten opzichte van het vaste element (de woning). De aanbouw
in deze zaak is langs de woning heen, zeer gelijkmatig gaan
zakken. Doordat de aannemer met het aanbrengen van ankers
heeft getracht de zakking te stoppen, is een ongelijkmatige
zakking ontstaan. De aanbouw is aan de achterzijde verder
gaan zakken, terwijl dat aan de zijde van de woning niet verder
kon. Hierdoor zijn de wijkende scheuren en naden  tussen wand
en plafond ontstaan.

Oplossing
Het enige juiste herstel is het alsnog aanbrengen van een fun-
dering op palen onder de aanbouw. Daartoe moeten rondom
de aanbouw – op een door een constructeur nader te bepalen
afstand – alsnog palen worden geslagen. Met behulp van juk-
ken op de palen kan de randbalk van de fundering als het ware
op de palen worden gelegd. De constructeur moet berekenen
of de toegepaste funderingsplaat en vorstrand geschikt zijn
voor deze wijze van herstel. Zo niet, dan is het geheel slopen 
en opnieuw opbouwen van de aanbouw de enige optie, waar-
bij de aanbouw op palen moet worden gefundeerd. Op dat 
moment kan de aanbouw bouwkundig worden gekoppeld aan
de  woning. ■

september 2010 21

Ankers hebben de zakking niet kunnen stoppen, maar hebben juist

nog meer schade aangericht.

Was de vloer bij de oplevering nog vlak, al snel is sprake van een

verzakking van enkele centimeters. 

De in de wanden aanwezige naden zijn bovenin wijder dan onderin.Wijkende scheuren en naden tussen wand en plafond duiden op

een ongelijkmatige zakking.
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