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Cijfers KCAF funderingsloket 

Februari 2019  

• Meldingen uit : 83 gemeentes 

• Meerdere meldingen uit : 23 gemeentes 

 

Januari 2020 

• Meldingen uit : 164 gemeentes (233 kernen) 

• Meerdere meldingen uit : 64 gemeentes 



Trends 2019 – 2020  Landelijk 

• Aantal risicopanden/woningen neemt toe 
• Naast traditionele problemen nu extra problemen door 

droogte-klimaat 
• Risico’s ook op zand- en kleigronden 
• Aantal actieve gemeentes blijft (te) klein 
• Funderingsdossier blijft niet geliefd bij rijksoverheid 
• Aandacht bij corpo’s en bankensector, makelaars neemt toe 
• Kennisdeling en afstemming met dossiers bodemdaling en 

woningverbetering/energietransitie 
• Aantal herstelprojecten groeit (te) langzaam 
• Fonds Duurzaam Funderingsherstel : loopt niet 

voorspoedig, verbreding in overweging 
 
 



Trends 2019 – 2020  KCAF 

• Van houten palen club naar funderingen – bodemdaling- 
droogte - klimaat 

• Naast bebouwd gebied ook landelijk gebied: veenweides, 
rivierengebieden, zandgronden! 

• Explosie van meldingen en klachten bij funderingsloket 
• Toename cursus activiteiten (NVM, NVFP, PAO-TUDelft, in 

company, enz. ) 
• Veel aandacht tv, pers, (vak)bladen 
• Netwerk ( overheden, belangengroepen, corpo’s ed) 

breidt zich uit met diverse partners, w.o. waterschappen, 
bankensector, NVAF, enz.  

• Onafhankelijk gesprekspartner in diverse projecten 

 



Trends 2019 - 2020 

• FunderMaps: risico analyses funderingsschade lokaal 
• Landelijke viewer FunderMaps 
• Regievoering bij aanpak lokaal 
• Begeleiding Mijnbouwschade: Limburg /Eygelshoven 
• Code Oranje afronding/ operationeel 2020 
• Bacterieonderzoek: hopenlijk 2020 praktijktesten 
• Kadernota Bodemdaling Binnenstad Gouda klaar 
• Regiodeal Midden Holland 
• Pilot Groote Veenpolder Fryslan 
• Uitbreiding/vergroting  cursuspakket 
• Meewerken aan integratie tot landelijk breed kenniscentrum 

bodemdaling, slappe bodems en funderingen 
 

 



KCAF transitie 

 

• Van belangengroepering gegroeid tot semi-
professionele netwerkorganisatie 

• Vraag om steun van KCAF is te groot voor huidige 
organisatie en de financiële middelen zijn te gering 

• Min BZK heeft subsidie aan KCAF stopgezet 

• Transitieplan in voorbereiding 

 

 



KCAF Platforms en werkgroepen 2020 

Platform Funderingsonderzoek /f3O: 
• Richtlijnen en excursies, cursus 
 
Platform Kennisdeling &Ondersteuning Funderingsaanpak  
(gemeentes, corporaties en waterschappen) 
• Kennisuitwisseling, instrumentarium aanpak, 

FunderMaps, beleidsadvies 
 

• Werkgroepen/Themagroepen  
 

• Erkenningsregeling 


