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Disclaimer
Het Kenniscentrum  Aanpak Fundering sproblem atiek (w w w.kcaf.nl) ontwik kelde in sam enwerking  m et de R ijksdienst voor
Ondernem end Nederland de Fundering sviewer indicatieve aandachtsgebieden. Deze kaart geeft op postcodeniveau het
aantal panden weer m et een bouw jaar van vó ó r 1970 per postcodegebied, in com binatie m et de bodem g esteldheid van
desbetreffend gebied. Houten paalfundering en werden m et nam e gebruikt in de bouw vó ó r 1970. Deze houten
paalfunderingen k unnen in de loop der tijd schade oplopen, m et nam e in gebieden m et een m inder draag k rachtig e bodem .
Met de kaart w ordt inzichtelijk waar aandacht voor eventuele problem atiek m et houten fundering spalen op zijn plaats
kan zijn. De fundering sviewer doet g een uitspraken over de aard noch de staat van fundering en in specifieke g ebieden
noch van specifieke panden. De kaart biedt een eerste inzicht in waar fundering sproblem en m og elijk k unnen (op)spelen en
draag t zo bij aan de bew ustwording  rond deze problem atiek of nader onderzoek daar naar.

Fundering sviewer indicatieve aandachtsgebieden 
postcodegebied

Percentage BAG panden gebouwd voor 1970
Percentage BAG panden gebouwd voor 1970

Kwetsbaar g ebied – 0-20 %

Kwetsbaar g ebied – 20-40 %

Kwetsbaar g ebied – 60-80 %

Kwetsbaar g ebied – 80-100 %

Dit postcodegebied (4926EC) bevat 39 panden (BAG). Van deze panden is 0% 
gebouw d voor 1970. De overheersende bodem g esteldheid voor deze postcode is 
Zeek leig ebied.

Panden g ebouwd voor 1970 hebben m eerm aals een houten of ondiepe fundering . Deze k unnen
k wetsbaar zijn, vooral waar de draag k racht van de bodem  beperkt is. Dat is in dit 
gebied zo. Aandacht voor de aard en staat van de fundering is hier van belang, zeker 
in g eval van concrete aanwijzing en (zie tabblad inleiding ).
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