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1 INLEIDING 

Naar aanleiding van het door Nebest Duikinspectie B.V. uitgevoerde onderzoek ter plaatse van de 
Paushuisbrug gelegen over de Kromme Nieuwegracht in Utrecht, is besloten om in de Kromme 
Nieuwegracht op meerdere locaties duikonderzoeken uit te voeren. 
 
De Kromme Nieuwegracht wordt hersteld vanaf de Pausdam tot aan het Hieronymusplantsoen. Voor 
het herstel van de kademuren, bruggen en gewelfkelders zijn stabilisatie en herstel van de fundering 
benodigd. In figuur 1.1 is een overzichtsfoto van een deel van de Kromme Nieuwegracht weerge-
geven. Dit rapport is van toepassing op de particuliere constructies aan de noordzijde van de Kromme 
Nieuwegracht gelegen tussen de Pausdambrug en brug B3. 
 
In februari 2017 heeft Nebest Duikinspectie de inspectie aan de verschillende constructies uitgevoerd. 
De volgende werkzaamheden zijn verricht: 
 
• Op aanwijzen van gemeente Utrecht is op de aangegeven locatie een visuele inspectie uitgevoerd 

op de bereikbare delen van de constructie. 
• Indien het zicht het toeliet zijn boven en onder de waterlijn fotografische opnamen gemaakt.  
• Voor zover bereikbaar is de geometrie van de constructie in kaart gebracht. 
• Indien van toepassing zijn houtmonsters uit de houten palen genomen en zijn op de houten 

onderdelen indringingsmetingen verricht. 
• De genomen monsters zijn geanalyseerd op soort en mate van aantasting. 
 

 
Figuur 1.1: Overzicht deel Kromme Nieuwegracht. 



 
 
Titel : Kromme Nieuwegracht Renovatie Deel A - Particuliere zijde 
 
Rapportnummer : 31099 Deel A, particuliere zijde 4 
 
 
 
 
2 GEGEVENS VAN DE CONSTRUCTIE 

Er is gebruikgemaakt van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde documenten. In tabel 2.1 is 
een overzicht van de documenten weergegeven. De tekeningen worden hierna genoemd met het 
corresponderende cijfer uit de kolom Nummer. 
 
Nummer Soort Naam Omschrijving Jaar 
No. 1 Tekening 141.2002.05_C&B.040-001-0 Bestaande situatie Rak 21-A 2015 
No. 2 Tekening 141.2002.05_C&B.040-003-0 Bestaande situatie Rak 21-B 2015 

Tabel 2.1: Aangeleverde documenten. 
 
Per constructie is een apart inspectieformulier opgesteld; deze formulieren zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 
In het inspectieformulier is de opbouw van de betreffende constructie opgenomen, aangevuld met een 
maatgevende schets van de doorsnede. In onderstaand overzicht zijn de verschillende constructie-
secties met de lengte opgenomen. De totale lengte van de geïnspecteerde constructies bedraagt 70,1 
m. 
 

Constructie Lengte [m] 
Constructie 1 14,0 
Constructie 2 5,7 
Constructie 3 8,6 
Constructie 4 9,0 
Constructie 5 22,5 
Constructie 6 5,3 
Constructie 7 5,0 

Tabel 2.3: Overzicht constructies. 
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3 WIJZE VAN INSPECTIE 

De constructies zijn onderworpen aan een visuele inspectie, aangevuld met indringingsmetingen op 
de houten onderdelen van de constructie. Verspreid over de constructiedelen zijn, indien van 
toepassing, houtmonsters genomen voor laboratoriumonderzoek. In dit hoofdstuk volgt per paragraaf 
een korte uitleg over de toegepaste onderzoeksmethoden.  
  
3.1 Visuele inspectie  

Bij een visuele inspectie wordt van alle onderdelen van de constructie door afvoelen of, indien het   
zicht onder water dit toelaat, met het blote oog de toestand van de constructie vastgesteld. Bij een   
visuele inspectie wordt het functioneren van de constructie beoordeeld. De inspectie betreft vooral de   
primaire functies, zoals het controleren van de opbouw, de veiligheid en het technisch functioneren   
van de constructie. Van de aangetroffen gebreken zijn de aard en omvang in kaart gebracht en zijn,   
indien het zicht dit toeliet, foto-opnamen gemaakt.  
 
3.2 Houtonderzoek 

De constructies waar de houten fundering zonder bodemverlaging bereikbaar zijn, wordt een uitge-
breid houtonderzoek uitgevoerd, conform de volgende paragrafen. 
 
3.2.1 Indringingsmetingen  

De metingen aan het funderingshout zijn uitgevoerd volgens de F 3 O/CURNET/SBR-richtlijn Onder- 
zoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen, september 2012. Voorgeschreven  
staat dat met een indringingsmeter in het hout geschoten wordt, waarbij de diepte van de indringing  
een indicatie geeft van de aantasting van de buitenste schil van het onderzochte hout. De resultaten  
van de indringingsmetingen zijn opgenomen bij de betreffende constructie.  
 
3.2.2 Houtmonsteranalyse  

Bij twee kadesecties zijn in totaal vier houtmonsters (ø 10 mm) uit de palen genomen, waarbij de 
lengte van het monster minimaal de helft van de diameter van het hout is. In het laboratorium van 
Nebest zijn de houtmonsters onderzocht op houtsoort, soort aantasting en de druksterkte. De soort en 
mate van aantasting zijn bepaald door aangekleurde coupes (dikte 0,025 mm) te beoordelen onder 
een lichtmicroscoop. De druksterkte is bepaald op basis van de gelegde relatie met het natte en droge 
gewicht van het hout. De uitgebreide beschrijving van de houtmonsteranalyse is opgenomen in bijlage 
2. De monsterlocaties zijn weergegeven op de inspectietekening. Een samenvatting van de gevonden 
aantasting van de houten palen door erosiebacteriën (EB) is weergegeven in de meetresultaten van 
de betreffende constructie.  
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4 CONCLUSIE EN ADVIES 

4.1 Samenvatting gebreken per constructie 

Constructie 1 
De opbouw van de fundering van constructie 1 is onbekend. Op één locatie is de onderzijde van de 
vlijlaag aangetroffen, hier zijn geen houten onderdelen aangetroffen. Het metselwerk is aan de 
bovenzijde van de vlijlaag en de onderzijde op twee locaties beschadigd, waarschijnlijk als gevolg van 
mechanische invloeden. Er zijn geen kieren of locaties waar uitspoeling kan optreden gevonden. 
 
Constructie 2 
De betonnen funderingsconstructie van de Paushuisbrug vertoont diverse (kleine) betonschades, 
hierbij is geen wapening zichtbaar. De damwand voor de betonvloer is aangetast en kiert tot 2 cm met 
de betonconstructie. In de constructie is een doorvoer aanwezig, de aansluiting hiervan verkeert in 
goede staat. Er zijn geen openstaande aansluitingen in de constructie aangetroffen.  
 
Constructie 3 
De staat van de houten delen van constructie 3 is zorgwekkend. De vloerdelen aan de voorzijde van 
de constructie gaan schuin de kade in. Tussen de palen in hangt de vloer door, het lijkt alsof de vloer 
achter de palen de bodem ingedrukt wordt. De indringingsmetingen geven een dusdanig beeld van de 
houten onderdelen dat aangenomen kan worden dat de buitenste schil fors is aangetast. De hout-
monsteranalyse bevestigt dit beeld, de palen zijn zodanig vergevorderd aangetast dat het draag-
vermogen niet meer bepaald kan worden. De analyse toont forse aantasting van de buitenste schil 
door erosiebacteriën.  
 
Constructie 4 
Voor een deel van het metselwerk is beplanking aangetroffen. Op circa 50% van de constructie is deze 
beplanking niet (meer) aangetroffen. De palen van de beplanking steken circa 30 cm boven de onderste 
verbreding van het metselwerk van constructie 4 uit. Het metselwerk is tot aan het bodemniveau aan-
wezig, de fundering is onbekend. Over de oostelijke 5 m (voor de overgang naar constructie 5) van de 
constructie zijn kespen en houten palen aangetroffen. De palen staan voor de beplanking. Er zijn geen 
schades aangetroffen die het functioneren van de constructie beïnvloeden.  
 
Constructie 5 
Ter plaatse van de fietsenstalling, constructie 5, is een houten fundering aanwezig. De indringings-
metingen tonen aan dat de buitenste schil van de houten onderdelen is aangetast. De twee bemon-
sterde houten palen variëren, de berekende draagkracht verschilt van 106 tot 278 kN per paal. In het 
metselwerk is een scheur aangetroffen. De scheur begint ter plaatse van een kesp en loopt verticaal 
boven de waterlijn door. De scheurwijdte bedraagt circa 2 mm en de scheur loopt door de metsel-
stenen heen. Wat verder opvalt is dat de kespen onder een hoek van circa 15 graden naar beneden 
de constructie inlopen. Mogelijk worden door het gewicht van de constructie de kespen over de palen 
gedrukt. 
 
Constructie 6 
De aansluiting van brug B2 met constructie 5 kiert. De kier is met een duimstok tot 55 cm inprikbaar. 
Op circa 50 cm afstand is nog een overgang in de constructie aangetroffen; deze is tot 40 cm inprik-
baar. Boven de waterlijn is begroeiing in de overgang met constructie 5 aangetroffen. De voorste 
palenrij van de funderingsconstructie heeft geen dragende functie meer. Alle kespen zijn zo ernstig 
afgenomen dat er geen krachtoverdracht plaats kan vinden. De spechtmetingen tonen aan dat de 
buitenste schil van de houten onderdelen is aangetast. Door het bodemniveau is het niet mogelijk 
houtmonsters van de palen te nemen.  
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Constructie 7 
Het metselwerk van constructie 7 is vooral rond de waterlijn aangetast. In de constructie is een gewelf 
aanwezig, deze vertoont op de waterlijn schade. De fundering is niet bereikbaar door het aanwezige 
bodemniveau. Echter, op basis van indringingsmetingen kan worden gesteld dat de houten onder-
delen zijn aangetast.  
 
4.2 Analyse gebreken 

De geconstateerde schades (onder en boven de waterlijn) aan het metselwerk hebben op korte 
termijn geen constructieve gevolgen. Op diverse locaties zijn schades aan het metselwerk aange-
troffen, deze zijn nog van beperkte omvang. Het betreft uitgesleten voegen, uitgebroken stenen en 
enkele mechanische schades.  
 
In slechts één constructie is een scheur in het metselwerk aangetroffen. De scheur is waarschijnlijk te 
relateren aan de huidige kwaliteit van de fundering van constructie 5. Bij constructie 3 en constructie 5 
zijn in totaal vier houtmonsters uit de palen genomen. De palen van constructie 3 zijn zo aangetast dat 
geen (resterende) draagkracht bepaald kan worden. De palen van constructie 5 verkeren in matige 
staat. De aangetroffen houten onderdelen van alle bereikbare funderingen zijn zorgwekkend. Diverse 
palen dragen niet meer en andere houten delen zijn vergaand aangetast of al bezweken. Ook lijkt bij 
onder andere constructie 3 en 5 dat het gewicht van de gevels ertoe leidt dat planken en kespen 
achter de palen naar beneden worden gedrukt.  
 
Op de overgangen van de constructies zijn geen grote openingen aangetroffen, er zijn geen tekenen 
van uitspoeling aanwezig. Het grondkerende vermogen van de constructies voldoet in huidige situatie.  
  
4.3 Advies 

In ieder geval zijn de constructies 3, 5, 6 en 7 gefundeerd op houten palen. Door de beperkte bereik-
baarheid zijn bij constructie 6 en 7 geen houtmonsters genomen, het aangetroffen bodemniveau is te 
hoog waardoor onvoldoende hoogte van de palen vrij is voor het nemen van houtmonsters. Gezien de 
uitkomsten van de indringingsmetingen bij de constructies, in combinatie met houtmonsteranalyses 
van constructie 3 en 5 kan gesteld worden dat de houten onderdelen van de fundering van constructie 
6 en 7 ook in slechte staat verkeren. Nader onderzoek naar de huidige staat van het funderingshout is 
niet noodzakelijk. Waarschijnlijk verkeren alle houten onderdelen in slecht staat.  
 
Geadviseerd wordt om aan de constructies herstelwerkzaamheden aan de fundering uit te voeren. 
Voor de tussenliggende periode tot aan het voltooien van het herstel dienen de constructies periodiek 
gemonitord te worden. Werkzaamheden in de nabije omgeving van de constructies zullen zeer 
waarschijnlijk invloed hebben op de stabiliteit van de fundering.  
 
De schades aan het metselwerk kunnen met regulier (groot) onderhoud hersteld kunnen worden. 
Hierbij is het raadzaam ook het voegwerk onder de waterlijn te herstellen, bijvoorbeeld met een 
tijdelijke lokale droogzetvoorziening. Aandacht voor de eventuele monumentale status van de 
bebouwing is noodzakelijk, dit is van invloed op de wijze van herstel van het metselwerk. 
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Bijlage 1 Inspectieformulieren 
 



Constructie 1 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 1 
Locatie Tussen Pausdambrug en Paushuisbrug (brug B1) 
Lengte [m] 14,0 
Inspectiedatum 10 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De constructie heeft een totale lengte van circa 14 m. De constructie is opgebouwd uit metselwerk, 
deze verbreedt zich onder de waterlijn. Onder het metselwerk zijn geen funderingsonderdelen 
aangetroffen. 
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of bijzon-
derheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard en 
omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. De dilatatie met de Pausdambrug verkeert in goede staat. Onder de 

waterlijn is de dilatatie afgedicht. Boven de waterlijn is een kier van 5 
mm aanwezig. Met een duimstok is deze tot 3 cm inprikbaar. De 
vleugelwand van de brug staat circa 9 cm naar voren ten opzichte van 
de beoordeelde constructie  

figuur 5.1 

Alg. Het voegwerk rond de waterlijn is over een hoogte van 10 cm 
uitgesleten tot een diepte van maximaal 25 mm.  

 

A De onderste drie lagen van de vlijlaag zijn beschadigd. De schade 
bedraagt circa 24 x 62 x 37 cm (b x h x d). Ter hoogte van de bescha-
diging van de vlijlaag is de bodemdiepte circa 37 cm lager dan de 
vlijlaag, over een breedte van circa 2,25 m.  

figuur 5.2 

B De bovenste laag van de vlijlaag is over een lengte van 60 cm 
beschadigd. Het metselwerk is tot een diepte van 8 cm afgebroken.  

figuur 5.3 

  



Constructie 1 

Alg. De dilatatie met brug B1 (Paushuisbrug) is in goede staat, er is geen 
kier aangetroffen.  

figuur 5.4 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 
4 MEETRESULTATEN 

Er zijn geen metingen uitgevoerd. 
 
5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Overgang met Pausdambrug. 
 

 
Figuur 5.2: Schade A; metselwerk beschadigd. 
 

 
Figuur 5.3: Schade B; metselwerk afgebroken. 
 

 
Figuur 5.4: Overgang met brug B1. 
 

 
  



Constructie 1 

6 INSPECTIETEKENING 

 

 
 
 
 



Constructie 2 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 2 
Locatie Brug B2 
Lengte [m] 5,7 
Inspectiedatum 10 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De opbouw van de fundering van de Pausbrug (brug B1) is niet bekend. Het landhoofd heeft een 
breedte van circa 5,7 m. Onder de waterlijn is een betonvloer aanwezig, deze steekt tot circa 36 cm 
voor de constructie uit. De vloer is opgesloten door middel van een houten damwand.  
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of bijzon-
derheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard en 
omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. De overgang met de westelijke constructie verkeert in goede staat, er 

zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.  
 

Alg. Het voegwerk is over een hoogte van 20 cm op de waterlijn tot een 
diepte van 2 cm uitgesleten. 

 

Alg. Tussen de houten beplanking en de betonvloer is aan de bovenzijde 
een ruimte van 2 cm aanwezig, de beplanking sluit niet goed aan op de 
betonvloer.  

figuur 5.1 

C Op circa 1,5 m voor einde brug is een opening in de damwandcon-
structie aangetroffen. Het betreft een ingestorte gresbuis. Er is geen kier 
aangetroffen, de buis verkeert in goede staat.  

figuur 5.2 

D Het metselwerk is op de hoek van het landhoofd op de waterlijn 
beschadigd over 70 x 25 x 33 cm (b x h x d).  

figuur 5.3 

  



Constructie 2 

Alg.  Met de aansluiting van de oostelijke constructie is een kier van 5 mm 
aangetroffen. De kier is tot een diepte van 6 cm inprikbaar. Onder de 
waterlijn loopt de betonvloer door, er vindt geen uitspoeling plaats.  

figuur 5.4 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 
4 MEETRESULTATEN 

Er zijn geen metingen uitgevoerd. 
 
5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Kierende beplanking met betonvloer. 
 

 
Figuur 5.2: Letter C; aangetroffen doorvoer. 
 

 
Figuur 5.3: Schade D; beschadiging metselwerk. 
 

 
Figuur 5.4: Aansluiting met oostelijke gevel. 
 

 
 
 



Constructie 2 

6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



Constructie 3 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 3 
Locatie Oostelijk deel Paushuis 
Lengte [m] 8,6 
Inspectiedatum 10 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De kadeconstructie heeft een totale lengte van circa 5,7 m. De kadeconstructie is opgebouwd uit 
metselwerk met een houten vloer. Onder de houten vloer zijn houten palen aangetroffen.  
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

 
3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of 
bijzonderheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard 
en omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. De vloer hangt door tussen de twee palen, dit bedraagt circa 1 cm. De 

vloerdelen aan de voorzijde van de constructie liggen schuin de kade in. 
figuur 5.1 

Alg. De houten delen zijn aan de voorzijde van de constructie ingewaterd tot 
een diepte van circa 5 cm.  

figuur 5.2 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 
  



Constructie 3 

4 MEETRESULTATEN 

4.1 Houtonderzoek 

4.1.1 Indringingsmetingen 

Op de houten onderdelen van de fundering zijn bij de houtmonsterlocaties zes metingen verricht die 
zijn gebruikt om de gemiddelde indringing te bepalen. In tabel 4.1 is de samenvatting van de meet-
resultaten opgenomen.  
  
De afwijking van het gebruik van een indringingsmeter is proefondervindelijk door Nebest op circa  
40% vastgesteld. Deze afwijking door het gebruik onder water wordt in het funderingsprotocol niet  
benoemd en is niet officieel in normeringsrichtlijnen vastgelegd.   
 

 
Tabel 4.1: Indringingsmetingen fundering. 
 
De indringingsmetingen geven een dusdanig beeld van de houten onderdelen dat aangenomen kan  
worden dat de buitenste schil is aangetast. De indringing op de palen bedraagt gemiddeld 9 mm. 
 
4.1.2 Houtmonsteranalyse 

Er zijn twee houtmonsters genomen. Van de monsters is een houtmonsteranalyse uitgevoerd. In tabel 
4.2 zijn de resultaten van de houtmonsteranalyse samengevat.  
 
Bij funderingsonderzoek komt het veelvuldig voor dat diverse houtsoorten door elkaar zijn gebruikt. 
Het aantastingspatroon van de houten funderingspalen kan sterk van elkaar verschillen. De houtsoort 
van de onderzochte palen is eiken.  
 

 
Tabel 4.2 Samenvatting houtmonsteranalyse. 
 
De geanalyseerde houtmonsters tonen aan dat de kwaliteit van het hout zeer slecht is. De analyse 
toont forse aantasting van de buitenste schil veroorzaakt door erosiebacteriën. De aantasting zal naar 
verwachting de komende 30 jaar slechts beperkt toenemen. Dit heeft te maken met al vergevordere 
aantasting. De draagkracht is van de monsters niet te bepalen. 
 

Onderdeel  ø paal / hoogte gemiddelde indringing rest ø / hoogte afname ø / hoogte afname oppervlak
locatie [mm] [mm] [mm] [%] [%]
Palen n.v.t. 9 n.v.t. 31 31

Vloerhout 50 12 26 48 73

HM 1 170x80 Eiken - - - - - - - -
HM 2 160x80 Eiken 25 31 110 98 69% 61% - -

Monster # ø Paal (mm) Houtsoort

Repr. 
Draagverm. 

kop volledige 
diameter (kN)

Gemiddelde 
ernstige 

aantasting 
(mm)

Verwachte 
uitbreiding 

ernstig 
aantasting 

(mm)

Rest Ø 2017 
(matig tot niet 

aangetast; 
mm)

Rest Ø na 30 
jaar (matig tot 

niet 
aangetast; 

mm)

Gemiddelde 
korteduur 

druksterkte 
volledige 
diameter 
(N/mm2)

Procentuele 
rest Ø 2017 

(matig tot niet 
aangetast; 

mm)

Procentuele 
rest Ø na 30 

jaar (matig tot 
niet 

aangetast; 
mm)



Constructie 3 

5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Doorhangen van de vloer. 
 

 
Figuur 5.2: Ingewaterde houten onderdelen. 
 

 
6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



Constructie 4 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 4 
Locatie Tussen brug B1 en B2 
Lengte [m] 9,0 
Inspectiedatum 10-02-2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De constructie heeft een totale lengte van circa 9 m. De constructie is opgebouwd uit metselwerk. Aan 
de voorzijde is een beplanking met houten palen aangetroffen. De planken hebben een afmeting van 
circa 30 x 4 cm (lengte is niet te bepalen, doordat de planken deels in de bodem liggen) en de palen 
meten 20 x 10 cm. Door de aanwezige beplanking is de fundering van de constructie niet bereikbaar. 
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of 
bijzonderheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard 
en omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. De vertrapping van het metselwerk is onregelmatig. De eerste 

vertrapping is waarschijnlijk op oud metselwerk gebouwd.  
figuur 5.1 

Alg. De horizontale planken ontbreken over circa 50% van de lengte.   
Alg. De palen steken circa 30 cm boven het metselwerk uit. Het achter-

gelegen metselwerk is onregelmatig. Diverse stenen zijn afgebroken. 
figuur 5.2 
figuur 5.3 

E Het voegwerk is rond de waterlijn tot 12 cm inprikbaar, over een hoogte 
van 10 cm. Rond de waterlijn is vorstschade van de metselstenen 
aangetroffen over 20 x 20 x 3 cm (b x h x d).  

figuur 5.4 

F Vanaf 5 m voor de overgang naar constructie 5 steken houten kespen 
uit de constructie, deze dragen op houten palen. De houten palen staan 
voor het scherm.  

 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 



Constructie 4 

4 MEETRESULTATEN 

Er zijn geen metingen uitgevoerd. 
 
5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Overzicht onregelmatig metselwerk. 
 

 
Figuur 5.2: Houten palen steken 30 cm boven de 
fundering uit. 
 

 
Figuur 5.3: Houten palen steken 30 cm boven de 
fundering uit. 

 
Figuur 5.4: Uitgesleten voegwerk. 
 

 
 
 



Constructie 4 

6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



Constructie 5 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 5 
Locatie Fietsenstalling 
Lengte [m] 22,5 
Inspectiedatum 10 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De constructie heeft een totale lengte van circa 22,5 m. De fundering is opgebouwd uit een drielaagse 
verbreding van metselwerk. Onder het metselwerk zijn een houten vloer en waarschijnlijk afschuifhout 
aanwezig. Onder de houten vloer zijn houten kespen aangetroffen. De houten kespen dragen op de 
houten palen. Tussen de houten palen is (ouder) metselwerk aangetroffen. Waarschijnlijk is de 
fundering van het gebouw over een oude fundering gebouwd. 
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of bijzon-
derheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard en 
omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. De kespen liggen niet horizontaal, maar lopen schuin de constructie in. 

De kespen hellen variërend van 6 tot 15 graden achterover. De 
voorzijde van de kespen staat omhoog en zijn fors beschadigd. Hierdoor 
dragen enkele palen minimaal of helemaal niet meer. Eén kesp is in de 
lengterichting gescheurd.    

figuur 5.1 
figuur 5.2 
figuur 5.3 

Alg. De palen zijn door middel van een pen-gat verbinding met de kespen 
verbonden.  

figuur 5.4 

Alg. Het oudere metselwerk tussen de palen (onder de houten vloer) 
vertoont diverse losliggende en beschadigde stenen. 

 

 Het metselwerk van de vertrapping op de vloer is op één locatie ontzet. 
Hierdoor liggen de stenen los en is een vloerdeel circa 5 cm naar voren 
verplaatst. Het schuifhout is hierdoor zichtbaar. 

 



Constructie 5 

F In de constructie is een scheur aangetroffen. De scheur heeft een 
scheurwijdte van circa 2 mm en loopt door de gehele constructie. 

figuur 5.5 
figuur 5.6 

Alg. Het voegwerk is over een hoogte van 20 cm rond de waterlijn tot een 
diepte van 20 mm uitgesleten.  

 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 
4 MEETRESULTATEN 

4.1 Houtonderzoek 

4.1.1 Indringingsmetingen 

Op de houten onderdelen van de fundering zijn bij de houtmonsterlocaties zes metingen verricht die 
zijn gebruikt om de gemiddelde indringing te bepalen. In tabel 4.1 is de samenvatting van de 
meetresultaten opgenomen.  
  
De afwijking van het gebruik van een indringingsmeter is proefondervindelijk door Nebest op circa  
40% vastgesteld. Deze afwijking door het gebruik onder water wordt in het funderingsprotocol niet  
benoemd en is niet officieel in normeringsrichtlijnen vastgelegd.   
 

 
Tabel 4.1: Indringingsmetingen fundering. 
 
De indringingsmetingen geven een dusdanig beeld van de houten onderdelen dat aangenomen kan  
worden dat de buitenste schil is aangetast. De indringing op de palen bedraagt gemiddeld 9 mm. 
Vooral de houten vloer vertoont over 50% van het oppervlak een zacht schil.  
 
4.1.2 Houtmonsteranalyse 

Er zijn twee houtmonsters genomen. Van deze monsters is een houtmonsteranalyse uitgevoerd. In 
tabel 4.2 zijn de resultaten van de houtmonsteranalyse samengevat. In de laatste kolom is de sterkte 
van de paalkop gegeven. Deze materiaalsterkte geeft dus niet het geotechnische paaldraagvermogen 
weer.  
 
Bij funderingsonderzoek komt het veelvuldig voor dat diverse houtsoorten door elkaar zijn gebruikt. 
Het aantastingspatroon van de houten funderingspalen kan sterk van elkaar verschillen. De houtsoort 
van de onderzochte palen is grenen. Grenen heeft over het algemeen veel spinthout en weinig 
kernhout. 
 

 
Tabel 4.2 Samenvatting houtmonsteranalyse. 
 
De geanalyseerde houtmonsters tonen aan dat de kwaliteit van het hout sterk varieert. De analyse 
toont forse aantasting van de buitenste schil veroorzaakt door erosiebacteriën. De aantasting zal naar 
verwachting de komende 30 jaar minimaal toenemen, dit heeft te maken met de samenstelling van 
grenenhout. De berekende draagkracht verschilt sterk bij beide monsters: van 106 tot 278 kN.  
 

Onderdeel  ø paal / hoogte gemiddelde indringing rest ø / hoogte afname ø / hoogte afname oppervlak
locatie [mm] [mm] [mm] [%] [%]
Palen 175 9 158 10 19

Balkhout 155 17 122 22 38
Plankhout 60 10 41 32 50

HM 3 180 Grenen 14 18 152 144 84% 80% 10,9 278
HM 4 160 Grenen 12 15 136 130 85% 81% 5,3 106

Monster # ø Paal (mm) Houtsoort

Repr. 
Draagverm. 

kop volledige 
diameter (kN)

Gemiddelde 
ernstige 

aantasting 
(mm)

Verwachte 
uitbreiding 

ernstig 
aantasting 

(mm)

Rest Ø 2017 
(matig tot niet 

aangetast; 
mm)

Rest Ø na 30 
jaar (matig tot 

niet 
aangetast; 

mm)

Gemiddelde 
korteduur 

druksterkte 
volledige 
diameter 
(N/mm2)

Procentuele 
rest Ø 2017 

(matig tot niet 
aangetast; 

mm)

Procentuele 
rest Ø na 30 

jaar (matig tot 
niet 

aangetast; 
mm)



Constructie 5 

5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Schuine kespen. 
 

 
Figuur 5.2: Minimale krachtenafdracht kesp op 
paal. 
 

 
Figuur 5.3: Schuine kespen. 
 

 
Figuur 5.4: Pen-gat verbinding. 
 

 
Figuur 5.5: Schade F; aangetroffen scheur. 

 
Figuur 5.6: Schade F; aangetroffen scheur. 
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6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



Constructie 6 

1  INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 6 
Locatie Brug B2 
Lengte [m] 5,3 
Inspectiedatum 13 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De constructie heeft een totale lengte van circa 5,3 m. De constructie is opgebouwd uit metselwerk 
met een houten vloer. Onder de houten vloer bevinden zich kespen, waaronder de houten palen 
staan. Onder de vloer is metselwerk tussen de palen aangetroffen.  
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of 
bijzonderheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard 
en omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. In de overgang met constructie 5 is begroeiing aangetroffen. Rond de 

waterlijn is de overgang tot 55 cm diepte inprikbaar en heeft de 
overgang een breedte tot 7 cm. Op circa 50 cm afstand van de 
overgang is een verticale naad in de constructie aangetroffen, deze is 
tot 40 cm inprikbaar en heeft een breedte van 10 mm.  

figuur 5.1 
figuur 5.2 

Alg. De voegen zijn tot 2 cm uitgesleten over een hoogte van 20 cm rond de 
waterlijn.  

figuur 5.3 

Alg. Ter plaatse van de hemelwaterafvoer is het metselwerk vochtig over 50 
x 80 cm (b x h).  

 

Alg. De houten vloer is aan de voorzijde beschadigd tot een diepte van 2 cm. 
De houten delen zijn zacht en ingewaterd tot 2 cm. 

figuur 5.4 

  



Constructie 6 

Alg. Geen van de kespen draagt of slechts minimaal op de voorste palenrij. 
De kespen zijn afgebroken of zo afgenomen dat nog een minimale 
oplegging op de palen resteert. 

figuur 5.5 
figuur 5.6 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 
 
4 MEETRESULTATEN 

4.1 Houtonderzoek 

4.1.1 Indringingsmetingen 

Op de houten onderdelen van de fundering zijn zes metingen verricht die zijn gebruikt om de 
gemiddelde indringing te bepalen. In tabel 4.1 is de samenvatting van de meetresultaten opgenomen.  
  
De afwijking van het gebruik van een indringingsmeter is proefondervindelijk door Nebest op circa  
40% vastgesteld. Deze afwijking door het gebruik onder water wordt in het funderingsprotocol niet  
benoemd en is niet officieel in normeringsrichtlijnen vastgelegd.   
 

 
Tabel 4.1: Indringingsmetingen fundering. 
 
De indringingsmetingen geven een dusdanig beeld van de houten onderdelen dat aangenomen kan  
worden dat de buitenste schil is aangetast. De indringing op de palen bedraagt gemiddeld 8 mm. De 
overige houten delen vertonen gelijke indringing.   
 
4.1.2 Houtmonsteranalyse 

Door de beperkte ruimte ter plaatse van de houten palen is het niet mogelijk een houtmonster te 
nemen. Hiervoor dient de bodem verlaagd te worden, zodat de houten palen minimaal 50 cm 
bereikbaar zijn.  
 

Onderdeel  ø paal / hoogte gemiddelde indringing rest ø / hoogte afname ø / hoogte afname oppervlak
locatie [mm] [mm] [mm] [%] [%]
Palen 155 8 139 11 20

Balkhout 115 10 95 22 35
Plankhout 50 6 38 23 41



Constructie 6 

5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Begroeiing bij de overgang. 
 

 
Figuur 5.2: Open kier ter plaatse van de 
overgang. 
 

 
Figuur 5.3: Uitgesleten voegwerk. 
 

 
Figuur 5.4: Beschadigde houten vloer. 
 

 
Figuur 5.5: Kesp-paal verbinding. 
 

 
Figuur 5.6: Kesp-paal verbinding. 
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6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



Constructie 7 

1 INLEIDING 

Voor elke constructie is een apart inspectieformulier opgesteld. In tabel 1.1 zijn de algemene inspectie-
gegevens opgenomen van de betreffende constructie.  
 
Naam constructie Constructie 7 
Locatie Westelijk gedeelte tussen brug B2 en B3 
Lengte [m] 5,0 
Inspectiedatum 13 februari 2017 

Tabel 1.1: Algemene gegevens. 
 
2 BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE 

De constructie heeft een totale lengte van circa 5 m. De constructie is opgebouwd uit metselwerk met 
een houten vloer. Onder de houten vloer bevindt zich een watersloof, deze staat op houten palen. 
 

 
Figuur 2.1: Overzicht constructie. 
 

 
Figuur 2.2: Schets constructie. 
 

3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE 

Schades en bijzonderheden aan de constructie zijn in de volgende paragraaf in tabelvorm beschre-
ven. Van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheid is de locatie van de schade of bijzon-
derheid in de tabel aangegeven en ingetekend op de inspectietekening in hoofdstuk 6. De aard en 
omvang van de schade of onregelmatigheid worden in de tweede kolom omschreven. Daar waar 
mogelijk, is de opmerking ondersteund met een foto. De foto’s zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 
 
Locatie Omschrijving Foto 
Alg. Op één locatie is een kesp aangetroffen. De kesp heeft een afmeting 

van 20 x 15 cm (b x h).  
- 

G In de gevel is op 1 m rechts van de brug B2 een gewelf aanwezig. Dit 
betreft waarschijnlijk een oude afvoer of riolering. Het gewelf is aan de 
voorzijde gedeeltelijk beschadigd over 20 x 20 x 5 cm.  

figuur 5.1 

Alg. Rond de waterlijn is over een hoogte van 20 cm vorstschade tot een 
diepte van 5 cm aangetroffen.  

figuur 5.2 

Alg. Plaatselijk ontbreken enkele gedeeltes van de vertrapping in het 
metselwerk. Dit bedraagt circa 10% van het oppervlak met een 
maximale diepte van 20 cm.  

- 

Alg. Tegen de vertrapping zijn diverse oude houten planken en palen 
aangetroffen, deze hebben geen zichtbare functie meer. 

figuur 5.3 

Alg. De overgang met brug B2 is tot 7 cm inprikbaar. Boven de waterlijn is 
begroeiing aanwezig in de dilatatie. 

figuur 5.4 

Tabel 3.1: Inspectieresultaten. 



Constructie 7 

4 MEETRESULTATEN 

4.1 Houtonderzoek 

4.1.1 Indringingsmetingen 

Op de houten onderdelen van de fundering zijn zes metingen verricht die zijn gebruikt om de 
gemiddelde indringing te bepalen. In tabel 4.1 is de samenvatting van de meetresultaten opgenomen.  
  
De afwijking van het gebruik van een indringingsmeter is proefondervindelijk door Nebest op circa  
40% vastgesteld. Deze afwijking door het gebruik onder water wordt in het funderingsprotocol niet  
benoemd en is niet officieel in normeringsrichtlijnen vastgelegd.   
 

 
Tabel 4.1: Indringingsmetingen fundering. 
 
De indringingsmetingen geven een dusdanig beeld van de houten onderdelen dat aangenomen kan  
worden dat de buitenste schil is aangetast. De indringing op de palen bedraagt gemiddeld 22 mm. De 
aantasting op het balk- en plankhout is minmaal, de indringing bedraagt 2 tot 5 mm. 
 
4.1.2 Houtmonsteranalyse 

Door de beperkte ruimte ter plaatse van de houten palen is het niet mogelijk een houtmonster te 
nemen. Hiervoor dient de bodem verlaagd te worden, zodat de houten palen minimaal 50 cm 
bereikbaar zijn.  
 
 

Onderdeel  ø paal / hoogte gemiddelde indringing rest ø / hoogte afname ø / hoogte afname oppervlak
locatie [mm] [mm] [mm] [%] [%]
Palen 160 22 117 27 47

Balkhout 170 2 167 2 4
Plankhout 60 5 51 15 28



Constructie 7 

5 INSPECTIEFOTO’S 

 
Figuur 5.1: Schade G; beschadiging gewelf. 
 

 
Figuur 5.2: Vorstschade metselwerk. 
 

 
Figuur 5.3: Aangetroffen houten vloer. 
 

 
Figuur 5.4: Begroeiing op de overgang. 
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6 INSPECTIETEKENING 

 
 
 
 
 



 
Titel : Kromme Nieuwegracht Renovatie Deel A - Particuliere zijde 
 
Rapportnummer : 31099 Deel A, particuliere zijde  
 
 
 
 
Bijlage 2 Houtmonsteranalyse 
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