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2014
Jaarverslag

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek



	  

Voorwoord	  
Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  2014	  van	  Kennis	  Centrum	  Aanpak	  Funderingsproblema@ek	  (KCAF).	  	  
Hierin	  blikken	  we	  terug	  op	  een	  veelbewogen	  jaar	  voor	  onze	  organisa@e	  én	  voor	  de	  aanpak	  van	  
funderingsproblemen.	  

In	  persoonlijk	  en	  professioneel	  opzicht	  werd	  KCAF	  in	  2014	  getroffen	  door	  het	  overlijden	  van	   
Ad	  van	  Wensen.	  Ad	  was	  pionier	  in	  het	  agenderen	  van	  de	  funderingsproblemaEek	  en	  bevlogen	   
oud-‐directeur	  van	  KCAF.	  Wij	  hebben	  veel	  aan	  hem	  te	  danken	  en	  willen	  hem	  herdenken	  door	  KCAF,	  
het	  resultaat	  van	  zijn	  inspanningen,	  als	  professioneel	  kenniscentrum	  verder	  op	  de	  kaart	  te	  zeHen.	  	  

We	  kijken	  terug	  op	  een	  dynamisch	  jaar	  waarin	  KCAF	  steeds	  meer	  als	  professionele	  partner	  optreedt	  
van	  betrokken	  parEjen	  bij	  de	  aanpak	  van	  en	  kennis	  over	  funderingsproblemaEek.	  Binnen	  de	  
rijksoverheid	  en	  bij	  decentrale	  overheden	  zoals	  provincies	  en	  gemeenten,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  in	  
de	  financiële	  en	  corporaEesector.	  	  

Eigenaren	  weten	  ons	  daarbij	  goed	  te	  vinden.	  In	  toenemende	  mate	  zijn	  dat	  ook	  woningeigenaren	  uit	  
Groningen	  en	  Zuid-‐Limburg.	  We	  zijn	  acEef	  in	  een	  aantal	  pilots	  om	  samen	  met	  diverse	  parEjen	  te	  
werken	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  aanpak	  van	  funderingsproblemen.	  Tevens	  werken	  we	  aan	  
prevenEeve	  maatregelen.	  Dat	  onze	  experEse	  wordt	  gewaardeerd	  merkten	  we	  eind	  2014	  aan	  de	  
wederom	  grote	  opkomst	  Ejdens	  het	  2e	  naEonale	  KCAF-‐congres	  aanpak	  funderingsproblemaEek.	  	  

Dit	  jaar	  zal	  de	  dynamiek	  niet	  anders	  zijn.	  In	  2015	  zullen	  we	  de	  reeds	  gestarte	  pilots	  doorontwikkelen	  
en	  de	  kennis	  daaruit	  ophalen	  en	  verspreiden.	  Daarnaast	  besteden	  we	  dit	  jaar	  aandacht	  aan	  
voldoende	  financiële	  draagkracht	  voor	  een	  structureel	  en	  professioneel	  voortbestaan	  van	  KCAF.	  	  

We	  hechten	  er	  belang	  aan	  om	  een	  kennisorganisaEe	  te	  blijven	  voor	  betrokken	  parEjen,	  door	  
betrokken	  parEjen.	  KCAF,	  inmiddels	  geaccepteerd	  en	  van	  belang	  geacht,	  heeU	  daarbij	  uw	  steun	  
nodig.	  

2015	  staat	  ook	  in	  het	  teken	  van	  een	  hopelijk	  concreet	  en	  posiEef	  resultaat	  ten	  aanzien	  van	  een	  
collecEeve	  aanpak	  van	  funderingsproblemen	  inclusief	  financieringsmogelijkheden.	  Daarbij	  past	  ook	  
aandacht	  voor	  prevenEe	  en	  innovaEe.	  	  

U	  ziet:	  ook	  dit	  jaar	  staan	  we	  weer	  voor	  u	  klaar,	  als	  het	  gaat	  om	  kennisontwikkeling,	  kennisontsluiEng	  
en	  voorlichEng	  over	  de	  aanpak	  van	  funderingsproblemaEek.	  	  

Peter	  Boelhouwer	  
VoorziHer	  KCAF	  
Hoogleraar	  volkshuisvesEngssystemen	  TU	  DelU	  
Directeur	  OTB	  
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KCAF	  
Houten	  funderingspalen	  in	  combina@e	  met	  wisselende	  grondwaterstanden,	  inklinking	  van	  de	  
bodem	  en	  de	  aardbevingen	  in	  Groningen	  zijn	  maar	  een	  paar	  oorzaken	  waardoor	  de	  fundering	  van	  
gebouwen	  erns@g	  kan	  worden	  aangetast.	  Met	  alle	  gevolgen	  van	  dien:	  gebouwen	  verzakken	  en	  de	  
waarde	  van	  woningen	  daalt.	  	  

Herstel	  van	  funderingen	  is	  tegelijkerEjd	  kostbaar,	  ingrijpend	  en	  complex.	  Om	  de	  financiering	  rond	  te	  
krijgen	  bijvoorbeeld.	  Of	  om	  de	  cruciale	  collecEeve	  bloksgewijze	  aanpak	  met	  buren	  voor	  elkaar	  te	  
krijgen.	  Niet	  of	  te	  laat	  ingrijpen	  is	  geen	  opEe.	  Dat	  leidt	  tot	  achterstallig	  onderhoud	  of	  
onbewoonbaar	  worden	  van	  woningen.	  Bij	  grootschalige	  problemaEek	  kan	  dat	  leiden	  tot	  
verminderde	  lee\aarheid	  van	  straten	  en	  buurten.	  

In	  het	  voorjaar	  van	  2012	  is	  KCAF	  opgericht.	  KCAF	  is	  een	  ona]ankelijke	  kennis-‐	  en	  
netwerkorganisaEe.	  We	  leggen	  verbindingen	  en	  zorgen	  voor	  verzameling,	  ontwikkeling	  en	  
ontsluiEng	  van	  kennis	  rond	  de	  aanpak	  van	  funderingsproblemaEek.	  	  

Doel	  is	  om	  betrokken	  burgers,	  overheden	  en	  andere	  belanghebbenden	  bewust	  te	  maken	  van	  de	  
problemaEek	  én	  om	  gemeenten	  en	  burgers	  laagdrempelig	  te	  informeren	  over	  aanpak	  en	  prevenEe	  
van	  problemen.	  Daarnaast	  fungeert	  KCAF	  als	  aanspreekpunt	  en	  informaEeloket	  voor	  andere	  
parEjen,	  zoals	  het	  professionele	  veld	  van	  onderzoeks-‐	  en	  herstelbedrijven,	  begeleidingsbureaus	  en	  
onderwijsinstellingen.	  	  	  

Omvang	  

Diverse	  rapporten	  geven	  een	  weergave	  van	  de	  omvang	  van	  de	  risicoschade.	  Deltares	  gaf	  in	  2012	  
aan	  dat	  400.000	  woningen	  tussen	  nu	  en	  ca.	  30	  jaar	  schade	  kunnen	  gaan	  ondervinden	  van	  de	  
houten	  heipalenproblemaEek.	  Voorjaar	  2014	  rapporteerde	  DSP-‐groep	  dat	  in	  een	  selecte	  groep	  van	  
gemeenten	  met	  funderingsproblemen,	  de	  omvang	  van	  de	  aan	  te	  pakken	  problemaEek	  de	  
eerstkomende	  5	  tot	  10	  jaar	  ca.	  35.000	  woningen	  omvat.	  Daarnaast	  is	  vanuit	  Groningen	  bekend	  dat	  
er	  ca.	  90.000	  woningen	  herstel	  en	  bescherming	  vereisen.	  
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400.000

Tussen nu en ca. 30 jaar

35.000 90.000

Urgent tussen nu en 10 jaar In Groningen
(aardbevingschade)

Risicoschade	  door	  houten	  heipalenproblema@ek	  (aantal	  woningen)



Organisa@e	  in	  2014	  
	  

KCAF	  kent	  een	  sEchEngsbestuur	  met	   
als	  voorziHer	  Peter	  Boelhouwer,	    

Hoogleraar	  volkshuisvesEngssystemen	  TU	  DelU.	    
Het	  bestuur	  wordt	  verder	  gevormd	  door	  leden	   

die	  vanuit	  verschillende	  raakvlakken	   
kennis	  hebben	  van	  de	  funderingsproblemaEek	   

in	  Nederland.	  	  

	  

Sinds	  1	  maart	  2014	  is	  Dick	  de	  Jong	  aangesteld	  binnen	  KCAF  
als	  uitvoerend	  directeur.	  Daarbij	  zijn	  er	  korte	  lijnen	  tussen	  de	  
directeur	  en	  het	  sEchEngsbestuur	  door	  de	  instelling	  van	  een	  
dagelijks	  bestuur	  bestaande	  uit	  directeur,	  voorziHer,	  secretaris	   
en	  penningmeester.	  Het	  dagelijks	  bestuur	  pleegt	  op	  regelmaEge	  
basis	  overleg	  over	  planning,	  acEviteiten,	  voortgang	  en	  resultaten.	  	  

Externe	  inzet	  ten	  behoeve	  van	  projecten	  vindt	  plaats	  wanneer	  dit	  past	  in	  het	  betreffende	  
verdienmodel	  van	  het	  project.	  KCAF	  beschikt	  over	  beperkte	  middelen.	  Er	  is	  in	  2014	  veel	  aandacht	  
besteed	  aan	  het	  leggen	  van	  samenwerkingsverbanden.	  Zo	  wordt	  er	  bij	  enkele	  pilots	  intensief	  
samengewerkt	  met	  TU	  DelU	  en	  ondersteunt	  KCAF	  bij	  cursussen	  voor	  o.a.	  VBO-‐makelaars	  en	  
postacademisch	  onderwijs.	  Tevens	  neemt	  KCAF	  deel	  aan	  de	  landelijke	  werkgroep	  Stedelijk	  
Grondwaterbeheer.	  	  

In	  veel	  gevallen	  maakt	  KCAF	  gebruik	  van	  ‘om-‐niet-‐inzet’:	  professionele	  parEjen	  en	  vrijwilligers	  die	  
bereid	  zijn	  om	  kosteloos	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  funderingsproblemen.	  	  
KCAF	  dankt	  hen	  natuurlijk	  in	  het	  bijzonder	  voor	  hun	  inzet!	  
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Belangrijke	  resultaten	  2014	    
en	  ambi@es	  2015	  

LokeUunc@e	  KCAF	  landelijk	  ac@ef	  
Steeds	  meer	  mensen	  en	  organisaEes	  weten	  KCAF	  te	  vinden.	  Dat	  merken	  we	  aan	  de	  lokeguncEe	  die	  
we	  hebben.	  Het	  aantal	  vragen	  om	  informaEe	  en	  advies	  dat	  binnenkomt	  is	  gemiddeld	  50	  per	  maand.	  
Daarbij	  komen	  ook	  steeds	  meer	  vragen	  uit	  het	  bevingsgebied	  in	  Groningen	  en	  uit	  Zuid-‐Limburg,	  
over	  schades	  die	  optreden	  als	  gevolg	  van	  voornamelijk	  delfstoffenwinning.	  KCAF	  geeU	  op	  objecEeve	  
wijze	  voorlichEng	  aan	  de	  diverse	  betrokken	  parEjen,	  waaronder	  burgers	  en	  overheden.	  Hiermee	  
kunnen	  we	  op	  construcEeve	  wijze	  de	  problemaEek	  ten	  aanzien	  van	  funderingen	  onder	  ogen	  laten	  
zien	  en	  in	  brede	  zin	  zoeken	  naar	  aanpakken	  en	  oplossingen.	  	  
Minimaal	  4x	  per	  jaar	  wordt	  er	  een	  nieuwsbrief	  uitgegeven	  met	  een	  bereik	  van	  meer	  dan	  2000	  
geïnteresseerden.	  	  
KCAF	  als	  naEonaal	  funderingsloket,	  een	  belangrijke	  en	  dankbare	  taak!	  
	  

Erkenning	  problema@ek,	  KCAF	  als	  geves@gde	  kennispartner	  
KCAF	  wordt	  steeds	  vaker	  ingeschakeld	  als	  partner	  in	  de	  kennisontwikkeling	  en	  kennisdeling	  rond	  de	  
aanpak	  en	  prevenEe	  van	  funderingsproblemaEek.	  In	  het	  eerste	  anderhalf	  jaar	  hadden	  we	  nog	  
aandacht	  voor	  zendingswerk	  over	  de	  grooHe	  van	  de	  opgave	  en	  voor	  onze	  organisaEe.	  In	  2014	  
verplaatste	  de	  focus	  naar	  de	  aanpak,	  oplossingen	  en	  oplossingsrichEngen.	  	  

Dat	  doen	  we	  graag	  vanuit	  een	  ona]ankelijke	  en	  coöperaEeve	  houding	  in	  samenwerking	  met	  
anderen.	  Dat	  dat	  wordt	  gewaardeerd	  merkten	  we	  in	  2014	  aan	  nieuwe	  samenwerkingsrelaEes	  met	  
o.a.	  het	  bankwezen,	  enkele	  ministeries	  en	  makelaarsorganisaEes.	   
Dat	  merken	  we	  ook	  bij	  de	  geslaagde	  opzet	  en	  ondersteuning	  van	  een	  aantal	  prakEjkgerichte	  pilots	  
gericht	  op	  prevenEe	  of	  verbetering	  van	  de	  aanpak.	  Zo	  is	  KCAF	  in	  2014	  betrokken	  bij	  een	  project	  in	  
Grou	  op	  verzoek	  van	  lokale	  woningeigenaren,	  de	  betrokken	  woningbouwcorporaEe	  en	  de	  provincie	  
Friesland.	  Het	  betreU	  advies	  en	  voorlichEng	  rondom	  ernsEge	  funderingsproblemen	  bij	  20	  woningen	  
in	  een	  gemengd	  project	  van	  corporaEe	  en	  parEculiere	  eigenaren.	  Hier	  is	  urgent	  handelen	  aan	  de	  
orde,	  waarbij	  gezocht	  wordt	  naar	  een	  goed	  financieringsarrangement	  voor	  de	  parEculiere	  eigenaren.	  
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Ambi%e	  2015:	  de	  rela%es	  met	  een	  aantal	  nieuwe	  par%jen	  en	  de	  pilots	  moeten	  in	  2015	   
tot	  concrete	  resultaten	  leiden.	  U	  leest	  hier	  elders	  meer	  over	  in	  dit	  jaarverslag.

Ambi%e	  2015:	  we	  professionaliseren	  de	  externe	  communica%e.	  De	  website	  en	  huiss%jl	  verdienen	  
een	  eigen%jds	  uiterlijk	  en	  logischere	  naviga%e.	  Tevens	  wordt	  de	  inzet	  van	  social	  media	  
verbeterd.	  	  Dit	  alles	  om	  de	  vindbaarheid	  van	  informa%e	  te	  vergroten.



Rondetafelconferen@e	  
In	  april	  2014	  organiseerde	  KCAF	  een	  rondetafelconferenEe	  ‘financiering	  funderingsherstel’	  
gefaciliteerd	  door	  het	  ministerie	  van	  BZK.	  Dit	  met	  als	  doel	  om	  concrete	  aanpakken	  uit	  te	  werken	  ten	  
aanzien	  van	  het	  vloHrekken	  van	  de	  financiering	  van	  funderingsherstel.	  Met	  verschillende	  parEjen	  
als	  overheden	  en	  financieringsparEjen	  vanuit	  een	  gedeeld	  belang.	  

In	  het	  verlengde	  van	  de	  bovenstaande	  rondetafelconferenEe	  is	  er	  overleg	  gevoerd	  door	  KCAF	  met	  
diverse	  betrokkenen	  zoals	  banken,	  gemeenten	  en	  SVn.	  Een	  proces	  dat	  zich	  in	  2014	  ontwikkeld	  heeU	  
tot	  een	  verkenning	  waarin	  diverse	  parEjen	  stapsgewijs	  steeds	  dichter	  bij	  elkaar	  zijn	  gekomen	  om	  
collecEef	  aan	  de	  problemaEek	  rond	  funderingen	  en	  de	  financiering	  daarvan	  te	  werken.	  Eind	  2014	  
heeU	  dit	  geresulteerd	  in	  een	  noEEe,	  op	  grond	  waarvan	  de	  deelnemers	  een	  collecEeve	  aanpak	  van	  
funderingsherstel	  hebben	  verklaard.	  Daarbij	  staat	  een	  transparante	  communicaEe	  vanuit	  
gemeenten,	  een	  bloksgewijze	  aanpak	  en	  ondersteuning	  in	  de	  vorm	  van	  een	  funderingsfonds	  
voorop.	  Dat	  zou	  in	  projecten	  de	  huidige	  stagnaEe	  door	  financieringsproblemen	  verhelpen	  en	  een	  
belangrijke	  doorbraak	  betekenen.	  

	  

Inspira@e	  tot	  preven@e:	  uitgave	  KCAF-‐brochure	  
lokale	  grondwateraanvulling	  	  
KCAF	  bracht	  in	  2014	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  betrokkenen	  de	  
brochure	  'Grondwateraanvulling	  voor	  funderingsbehoud.	  Een	  
inspira%eboekje'	  uit.	  In	  de	  brochure	  wordt	  sElgestaan	  bij	  droogstand	  
als	  oorzaak	  van	  schade	  aan	  funderingshout.	  Ook	  wordt	  ingegaan	  op	  
het	  doel	  en	  de	  randvoorwaarden	  voor	  lokale	  grondwateraanvulling	  
als	  prevenEeve	  maatregel	  om	  funderingsschade	  door	  droogstand	  te	  
voorkomen.	  Daarbij	  krijgen	  verschillende	  voorbeeldprojecten	  de	  
aandacht,	  zoals	  die	  in	  Dordrecht,	  RoHerdam,	  Amsterdam,	  Friesland	  
en	  Gouda.	  De	  uitgave	  is	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  bijdrage	  
vanuit	  het	  Deltaprogramma	  Ruimtelijke	  AdaptaEe	  van	  het	  ministerie	  
van	  I&M,	  waarmee	  KCAF	  in	  2014	  een	  goede	  band	  heeU	  opgebouwd.	  
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Ambi%e	  2015:	  KCAF	  ziet	  de	  inspira%ebrochure	  als	  een	  eerste	  in	  een	  reeks	  van	  
informa%ebrochures	  over	  specifieke	  aandachtspunten.

Ambi%e	  2015:	  in	  dit	  jaar	  dienen	  de	  uitgangspunten,	  spelregels	  en	  voorwaarden	  van	  het	  landelijke	  
funderingsfonds	  bekend	  te	  zijn,	  zodat	  hierop	  in	  projecten	  gean%cipeerd	  kan	  worden.	   
Daarnaast	  dient	  de	  uitvoeringsorganisa%e	  te	  worden	  geïmplementeerd.	   
Uitgangspunt	  is	  dat	  eind	  2015	  een	  funderingsfonds	  ac%ef	  is.	  

iiiiiiiii
iiiiiiiii

http://prosch.nl/KCAF/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.php?file=http://prosch.nl/KCAF/wp-content/uploads/2015/03/KCAF_Grondwateraanvulling_voor_fund_behoud.pdf
http://prosch.nl/KCAF/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.php?file=http://prosch.nl/KCAF/wp-content/uploads/2015/03/KCAF_Grondwateraanvulling_voor_fund_behoud.pdf


KCAF	  thema@sche	  ondersteuning	  professionals	  
Op	  verzoek	  van	  enkele	  gemeenten,	  waaronder	  Zaanstad,	  organiseerde	  KCAF	  2014	  een	  
goedbezochte	  themamiddag	  voor	  gemeenteambtenaren	  rond	  de	  juridische	  aspecten	  bij	  
funderingsherstel.	  Tijdens	  de	  middag	  schoven	  ruim	  20	  deelnemers	  aan	  vanuit	  diverse	  gemeenten.	  
Al	  met	  al	  waren	  de	  deelnemers	  eensgezind	  in	  het	  oordeel	  dat	  de	  middag	  uiterst	  leerzaam	  was.	  En	  
dat	  de	  uitwisseling	  van	  juridische	  vragen,	  antwoorden	  en	  dilemma’s	  het	  funcEoneren	  van	  
gemeenten	  zeker	  versterkt.	  Men	  sprak	  de	  wens	  uit	  voor	  meer	  themaEsch	  ingerichte	  bijeenkomsten.	  
Ook	  KCAF	  ziet	  daar	  de	  meerwaarde	  van	  en	  houdt	  dit	  netwerk	  in	  stand.	  

	  

Succesvolle	  netwerkfunc@e	  en	  informa@e-‐uitwisseling	  @jdens	    
landelijk	  KCAF-‐congres 
‘Aanpakken	  nu!’,	  dat	  was	  het	  thema	  van	  het	  tweede	  naEonale	  congres	  van	  KCAF	  op	  20	  november	  
2014	  bij	  de	  TU	  DelU.	  KCAF	  bracht	  deze	  dag	  meer	  dan	  200	  betrokkenen	  uit	  het	  veld	  bij	  elkaar:	  van	  
ambtenaar	  tot	  eigenaar	  tot	  onderzoeks-‐	  en	  herstelbedrijf.	  Tijdens	  het	  congres	  bleek	  het	  thema	  
‘Aanpakken	  nu!’	  op	  zijn	  plaats,	  omdat	  er	  steeds	  meer	  parEjen	  zijn	  die	  zich	  bewust	  zijn	  van	  de	  
problemaEek	  en	  willen	  samenwerken	  aan	  nieuwe	  oplossingen	  om	  doorbraken	  in	  prevenEe	  en	  
herstel	  te	  realiseren.	  	  
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Ambi%e:	  in	  2015	  wordt	  de	  themagroep	  juridische	  aspecten	  voortgezet.	  Daarnaast	  starten	  we	  met	  
themagroepen	  ‘innova%e	  van	  herstelmethoden’	  en	  	  ‘in	  uitvoering’.	  

Ambi%e	  2015:	  KCAF	  jaarcongres	  blijkt	  voor	  betrokken	  par%jen	  dé	  manier	  om	  met	  elkaar	  in	  contact	  te	  
treden	  en	  de	  laatste	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  aanpak	  te	  vernemen.	  Eind	  november	  2015	  
organiseert	  KCAF	  het	  volgende	  jaarcongres.	  



Pilots	  	  
 
KCAF	  werkt	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  aanpak:	  diverse	  prak@jkpilots	  van	  start	  in	  2014	  	  	  

Pilots	  funderingsherstel	  en	  energiebesparing	  
KCAF	  werkt	  met	  het	  ministerie	  van	  BZK	  en	  lokale	  parEjen	  samen	  in	  enkele	  pilots	  waarin	  wordt	  
verkend	  of	  de	  combinaEe	  van	  funderingsherstel,	  en	  tegelijkerEjd	  het	  treffen	  van	  energiebesparende	  
maatregelen,	  kan	  leiden	  tot	  een	  effecEevere	  aanpak.	  
 
In	  de	  pilot	  te	  Zaanstad	  zijn	  de	  eerste	  onderzoeken	  en	  
berekeningen	  gereed	  die	  ingaan	  op	  de	  win-‐winopEes	  
van	  een	  integrale	  aanpak.	  Door	  het	  energiezuinig	  
maken	  van	  de	  betrokken	  woningen	  ontstaat	  er	  mogelijk	  
meer	  financiële	  ruimte	  om	  de	  investering	  van	  het	  
urgente	  funderingsherstel	  te	  dragen.	  Bovendien	  krijgen	  
de	  woningen	  meer	  toekomstwaarde.	  
Ook	  in	  Friesland	  en	  RoHerdam	  wordt	  in	  pilots	  de	  
combinaEe	  van	  funderingsherstel	  met	  
energiebesparing	  onderzocht.	  KCAF	  begeleidt	  een	  
aantal	  van	  deze	  onderzoeken,	  deelt	  kennis	  en	  zal	  de	  
resultaten	  daarvan	  communiceren.	  

Gouda:	  schouders	  onder	  stad	    
op	  slappe	  bodem	  
KCAF	  heeU	  in	  2014	  intensief	  meegedacht	  en	  
gewerkt	  aan	  de	  plannen	  rond	  bestrijding	  en	  
prevenEe	  van	  funderingsschade	  binnen	  het	  
DPNH	  (Delta	  Programma	  Nieuwbouw	  en	  
Herstructurering)	  van	  het	  ministerie	  van	  I&M.	  
Zowel	  in	  de	  werkgroep	  als	  in	  de	  stuurgroep.	  	  	  
In	  dit	  kader	  heeU	  KCAF	  de	  landelijke	  
intenEeverklaring	  ondertekend,	  waarin	  staat	  dat	  
we	  aandacht	  en	  inspanningen	  geven	  aan	  de	  
klimaatproblemaEek	  en	  de	  daaruit	  volgende	  	  	  
problemen,	  o.a.	  voor	  bestaande	  funderingen.	  	  

Concreet	  is	  KCAF	  in	  2014	  gaan	  samenwerken	  in	  het	  project	  Gouda:	  ‘stevige	  stad	  op	  slappe	  bodem’.	  
Het	  project	  omvat	  het	  opstellen	  van	  een	  analyse	  van	  en	  een	  plan	  van	  aanpak	  voor	  de	  problemaEek	  
van	  de	  wegzakkende	  binnenstad.	  Hierdoor	  ontstaan	  er	  problemen	  met	  de	  funderingen	  van	  
bestaande	  gebouwen.	  Naast	  KCAF	  zijn	  onder	  andere	  de	  gemeente	  Gouda,	  Waterschap	  Rijnland,	  
Rijkswaterstaat,	  TU	  DelU,	  Deltares	  en	  de	  Radboud	  Universiteit	  betrokken.	  	  
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Pilot	  Fryslan,	  Veenweide	  
KCAF	  is	  in	  2014	  gevraagd	  voorlichEng	  te	  geven	  over	  proces	  
en	  aanpak	  bij	  een	  project	  op	  verzoek	  van	  lokale	  
woningeigenaren.	  Het	  betrof	  een	  geval	  van	  ernsEge	  
funderingsproblemen	  bij	  20	  woningen	  in	  een	  gemengd	  
project	  van	  corporaEebezit	  en	  parEculiere	  eigenaren.	  
Vanuit	  die	  rol	  is	  er	  vanuit	  de	  Provincie	  Friesland	  aan	  KCAF	  
gevraagd	  mee	  te	  denken	  in	  de	  uitwerking	  van	  de	  
zogenaamde	  Veenweide	  Visie,	  omdat	  in	  dat	  gebied	  
eveneens	  risico	  op	  funderingsschade	  aan	  de	  orde	  is.	  

Pilot	  ‘Goed	  gefundeerd!’,	  Ro^erdam	  
In	  de	  loop	  der	  jaren	  heeU	  een	  beperkt	  aantal	  gemeenten	  op	  verschillende	  wijzen	  ervaringen	  
opgedaan	  met	  het	  aanpakken	  van	  de	  funderingsproblemaEek.	  Daarbij	  was	  in	  bijna	  alle	  gevallen	  
sprake	  van	  een	  reacEeve	  aanpak	  gericht	  op	  eigenaren	  met	  een	  acuut	  funderingsprobleem.	   
In	  de	  gemeenten	  Dordrecht,	  Schiedam	  en	  Zaanstad	  is	  of	  was	  er	  wél	  sprake	  van	  een	  planmaEge	  
aanpak.	  Het	  ontbreekt	  echter	  aan	  een	  overzicht	  en	  standaarden	  voor	  gemeenten	  hoe	  integraal	  te	  
handelen	  als	  er	  aanwijzingen	  zijn	  dat	  er	  in	  een	  bepaald	  gebied	  funderingsproblemen	  zijn.	  

In	  2014	  heeU	  KCAF	  samen	  met	  de	  gemeente	  RoHerdam	  en	  
het	  lokale	  bewonersiniEaEef	  BIK	  (BewonersiniEaEefgroep	  
KleiwegkwarEer)	  intensief	  gewerkt	  aan	  het	  voorstel	  voor	  de	  
pilot	  integrale	  wijkgerichte	  aanpak	  funderingsproblemaEek,	  
‘goed	  gefundeerd!’.	  Samen	  met	  deze	  parEjen	  heeU	  KCAF	  de	  
financiering	  gerealiseerd	  met	  dank	  aan	  bijdragen	  van	  het	  
ministerie	  van	  BZK,	  gemeente	  RoHerdam	  en	  de	  
gebiedscommissie	  Hillegersberg-‐Schiebroek.	  Daarnaast	  
worden	  er	  om	  niet	  inhoudelijke	  bijdragen	  geleverd	  door	  
diverse	  parEjen	  zoals	  Kadaster,	  TU	  DelU,	  advies-‐	  en	  
onderzoeksbureaus,	  F3O	  en	  herstelaannemers.	  	  

De	  pilot	  is	  eind	  2014	  van	  start	  gegaan	  en	  moet	  eind	  2015	  leiden	  tot	  resultaten.	  KCAF	  blijU	  in	  de	  
uitvoering	  betrokken	  als	  kennispartner	  en	  mede-‐coördinator.	  De	  doelstelling	  is	  te	  komen	  tot	  een	  
standaard	  integrale	  aanpak,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  handleiding.	  Hiermee	  komt	  er	  voor	  andere	  wijken	  
en	  steden	  inzicht	  in	  de	  opzet,	  coördinaEe	  en	  uitvoering	  van	  een	  wijkgerichte	  aanpak	  van	  
funderingsproblemen.	  
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Ambi%e	  2015:	  ophalen	  en	  verspreiden	  van	  de	  resultaten	  uit	  de	  pilots,	  het	  onderling	  verbinden	  van	  
kennisontwikkeling	  en	  een	  aanvang	  maken	  met	  innova%etechnieken	  bij	  funderingsherstel.	  



	  

Verder	  op	  de	  agenda	  in	  2015	  
We	  gaven	  hiervoor	  al	  aan	  hoe	  de	  resultaten	  van	  2014	  doorwerken	  in	  de	  werkzaamheden	  van	  2015.	  
Met	  name	  de	  totstandkoming	  van	  een	  collecEeve	  landelijke	  aanpak	  van	  funderingsproblemaEek	  en	  
het	  bijbehorende	  funderingsfonds	  staat	  hierbij	  centraal.	  Maar	  ook	  het	  ophalen	  en	  verspreiden	  van	  
resultaten	  uit	  de	  in	  2014	  gestarte	  pilots	  in	  RoHerdam,	  Zaanstad	  en	  Friesland	  is	  belangrijk.	  

Zoals	  genoemd	  werken	  we	  daarbij	  verder	  aan	  communicaEe,	  themabijeenkomsten	  en	  het	  naEonale	  
funderingscongres.	  De	  voorlichEng	  blijU	  daarbij	  centraal	  staan	  onder	  andere	  met	  een	  vernieuwde	  
website.	  We	  geven	  in	  2015	  uitgebreide	  cursussen	  aan	  alle	  VBO-‐makelaars	  in	  Nederland.	  Ook	  
werken	  we	  weer	  mee	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  een	  postacademische	  cursus	  voor	  professionals.	  
En	  uiteraard	  blijU	  het	  informaEeloket	  beschikbaar	  voor	  huiseigenaren.	  	  

In	  dat	  kader	  werken	  we	  ook	  aan	  een	  structurele	  link	  met	  de	  Nederlandse	  belangenverenigingen	  
voor	  eigenaren.	  Niet	  alle	  lokale	  verenigingen	  zijn	  nog	  acEef.	  KCAF	  heeU	  door	  haar	  lokeguncEe	  en	  
archivering	  in	  de	  prakEjk	  al	  sommige	  taken	  van	  de	  lokale	  verenigingen	  overgenomen.	   
Het	  gezamenlijke	  idee	  is	  daarom	  het	  instellen	  van	  een	  vereniging	  van	  huiseigenaren	  en	  
belangstellenden	  (analoog	  aan	  het	  zgn.	  ANWB-‐model).	  Van	  hieruit	  wordt	  een	  ledenraad	  gevormd,	  
die	  de	  bevoegdheid	  heeU	  een	  vaste	  bestuurszetel	  in	  te	  vullen	  bij	  KCAF.	  Dit	  met	  behoud	  van	  het	  
ona]ankelijke	  karakter	  van	  KCAF.	  De	  ambiEe	  is	  in	  2015	  dit	  model	  uit	  te	  werken	  en	  te	  
implementeren.	  
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Dit	  is	  een	  uitgave	  van	  KCAF.	  
	  

	   	  	  	  

	  	   	  
	   	  	  	  	  Colofon	  
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Deze	  uitgave	  is	  tot	  stand	  gekomen	  in	  samenwerking	  met	  de	   
Rijksdienst	  voor	  Ondernemend	  Nederland	  www.RVO.nl	  
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