
Informatiebijeenkomst
Funderingsonderzoek Klein Zomerland

Oktober 2018

In opdracht van



Agenda

§ Introductie Maryam Asghari

§ Waarom Klein Zomerland? Jan Stoker

§ Doel project Maaike Slingerland
§ Subsidie funderingsonderzoek
§ Vervolgstappen

§ Vragen uit de zaal
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Waarom Klein Zomerland

• Uitleg keuze Klein Zomerland

• Van buitenpolder naar woonwijk

• Hoogtemetingen

• Absolute zakking en verschilzakking

Jan Stoker rotterdam.nl/funderingsloket



Kaart IJsselmonde 1815



IJsselmonde 1905 

Klein Zomerland is een oude 
buitenpolder, ook wel een gors 
genoemd. Een gors is 
aangeslibd land dat bij gewone 
vloed niet meer onderloopt.
De bovenkant van het 
maaiveld lag waarschijnlijk 
tussen NAP +0.5 m en 
NAP +1,0 m.
Dat is later opgehoogd naar 
NAP +3,20 m. 

Op dit plaatje zijn de oude 
zeedijken rood gearceerd.



IJsselmonde 2018



Oud-over-nieuwkaart 

Op deze oud-over-
nieuwkaart zijn de 
oude sloten en 
dijken goed te zien.
Als ergens een 
pand is verzakt 
geven bewoners 
vaak aan dat daar 
dan een sloot heeft 
gelopen. Waar de 
dijk heeft gelopen 
gebeurt het 
tegenovergestelde, 
de panden zijn 
minder gezakt. 
Oorzaak is vaak 
negatieve kleef.



Kaart met uitgiftepeil en

Uitgiftepeil en hoogtemetingen



Uitgiftepeil en straatpeil 2016

Uitgiftepeil NAP + 3,80 m, huidig peil + 3,18 m Uitgiftepeil NAP + 3,80 m, huidig peil + 2,87 m

Uitgiftepeil NAP + 3,20 m, huidig peil + 2,74 m Uitgiftepeil NAP + 3,20 m, huidig peil + 2,66 m



Zakkingsverschil en absolute zakking

Zakkingsverschil  

Absolute zakking



Krachten op een heipaal

Pleistocene 
zandlaag

Ophoogpakket 
zand

Veen- en 
kleilagen

Gewicht van het pand

Fundering van een 
niet-onderheid pand



Project Funderingsonderzoek

§ Doel is eigenaren te begeleiden om inzicht te krijgen in de staat van 
de fundering door gezamenlijk funderingsonderzoek

§ Een vertegenwoordiger per bouwblok vult gegevens in op de 
contactpagina van de website www.fundering010.nl

§ Per bouwblok vragen eigenaren offertes aan bij KCAF-erkende 
onderzoeksbureaus. Het bureau dat de eventuele opdracht krijgt, 
vraagt de subsidie aan bij het funderingsloket

§ Procesbegeleiding door Maaike Slingerland, de schakel tussen 
eigenaren en deskundigen, in opdracht van de gemeente Rotterdam

http://www.fundering010.nl/


§ Bloksgewijs funderingsonderzoek, overleg met de procesbegeleider 
§ De gezamenlijke eigenaren zijn opdrachtgever (via een 

contactpersoon per bouwblok)
§ Maximaal 75% subsidie, tot maximaal €1.500,- per eigenaar/jaar
§ Het aantal woningen en het aantal eigenaren van het te 

onderzoeken blok bepaalt de verdeelsleutel
§ Werkwijze: subsidie wordt aangevraagd door het onderzoeksbureau 

aan wie de opdracht is verleend door de eigenaren. Het bureau 
moet voldoen aan de KCAF-erkenningsregeling

§ Het rapport wordt opgenomen in openbare registers (website 
gemeente Rotterdam)

Subsidie vanuit de gemeente
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www.fundering010.nl



www.fundering010.nl
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Vragen?


