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Na een lange zomer, en de warme dagen van de afgelopen weken, is het weer tijd voor 
een nieuwsbrief! Hoe staat ‘Mijn Fundering’ ervoor, wat hebben we de afgelopen weken 
gedaan en wat zijn de vervolgstappen?

TOT EIND SEPTEMBER STAAN WIJ NOG 
VOOR JE KLAAR 
Nog geen opdracht gegeven voor 
funderingsonderzoek, je buren hierover 
nog niet gesproken of nog geen offertes 
aangevraagd? Tot eind september kun 
je gebruik maken van onze begeleiding. 
Daarna nemen wij afscheid van de wijk en 
organiseren eigenaren het onderzoek in 
eigen regie. Na afloop kunnen eigenaren wel 
nog gebruik maken van de subsidieregeling 
van de gemeente Rotterdam. Het is nog niet 
te laat om mee te doen!  

… EN NA SEPTEMBER?
Kom je er na september pas aan toe om 
je aan te melden voor gesubsidieerd 
funderingsonderzoek kan je je altijd 
aanmelden bij het Funderingsloket van de 
gemeente. Houd er rekening mee dat een 
van de voorwaarden voor subsidie is dat je 
met het merendeel van de eigenaren binnen 
een bouweenheid meedoet. Kijk voor alle 
voorwaarden op de funderingswebsite van 
de gemeente: duikinjefundering.nl.  

VOORTGANG 
Momenteel zitten al 10 onderzoeksblokken 
in het offertetraject, van offerteaanvraag 
tot opdrachtverstrekking. Nog een 
aantal blokken zijn bijna zover. Door de 
zomervakanties hebben de processen wat 
stilgelegen. Nu iedereen weer terug is hopen 
we dat daar weer beweging in komt!

RONDGANG WIJK
Maandag 3 augustus hebben wij weer een 
rondje door de wijk gelopen. Wellicht hebben 
we bij je aangebeld maar het kan zijn dat 
we je niet thuis hebben getroffen. Ben jij 
eigenaar en heb je nog geen contact met ons 
gehad? Stuur ons een mail voor vrijblijvende 
informatie. Wij kijken of je aan kunt sluiten bij 
je buren.

GENOEG EIGENAREN IN ONS BLOK WILLEN 
ONDERZOEKEN MAAR WE KOMEN MAAR 
NIET VERDER. WAT NU?
Er zijn blokken waar bijna alle eigenaren 
hun fundering willen laten onderzoeken. 
Om de fundering te laten onderzoeken 
moeten offertes worden opgevraagd. Dan 
is het duidelijk wat het voor iedereen gaat 
kosten. Dat betekent dat er iemand uit het 
onderzoeksblok deze taak op zich moet 
nemen. Dat gaat niet vanzelf. Er wordt op 
elkaar gewacht en het proces komt daardoor 
stil te liggen. Dat is jammer! Herkenbaar? 
Wacht niet te lang! Aanvragen van offertes 
is niet ingewikkeld, wij kunnen je hierin 
begeleiden. 

BEN JE VERHUURDER?
Er zijn groepen die bezig zijn om in contact 
te komen met de buren. Verhuurders wonen 
niet op locatie waardoor aanbellen geen 
optie is. Ben je verhuurder? Als je ons belt of 
mailt brengen wij je graag in contact met de 
buren.



 
WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT MET JE! 
Bel of email ons via: 010-280 6444  |  mijnfundering@steenvlinder.nl   

www.mijnfundering.nlTim Kapfer Sabeth Grabowsky

FILMPJES 
Wij hebben eerder in andere Rotterdamse 
wijken vergelijkbare trajecten begeleid en 
hebben hiervan opnames gemaakt! In de 
filmreeks leggen wij uit wat het project 
inhoudt. Hoe ziet het Stappenplan eruit als 
je wilt laten onderzoeken en is de gemeente 
aan het woord om te vertellen over mogelijke 
funderingsproblemen. Ga naar onze website 
www.mijnfundering.nl om de filmpjes te 
bekijken op de pagina ‘funderingsonderzoek’.

TIPS VAN EIGENAREN
Eigenaren doen om verschillende redenen 
mee. Nico woont op de Mathenesserlaan en 
is nieuwsgierig aangelegd, vooral naar dingen 
die je niet goed kunt zien. Als levensgenieter 
kan hij er zich op verheugen om, na een 
goed verlopen funderingsonderzoek, het 
glas te kunnen heffen met de buren. Bij 
Anne was funderingsonderzoek een goed 
gespreksonderwerp tijdens de burenborrel. 
In haar onderzoeks blok doen bijna alle buren 
mee, zelfs een naastgelegen blokje sluit aan. 
Een funderingsrapport geeft haar zekerheid, 
een goede reden om mee te doen. 

INTERESSE EN NOG PROFITEREN VAN ONZE 
BEGELEIDING?
Heb je interesse en wil je weten wat je moet 
doen? Kijk op onze website:  
www.mijnfundering.nl of stuur ons een mail.
Niet geïnteresseerd en wil je ook geen 
nieuws brieven meer ontvangen, laat ons dat 
ook weten. Prima, we zijn dan wel benieuwd 
naar de reden.

“Hakken en breken bij mij in huis?”
Deze vraag horen wij vaak. Nee, bij een 
funderingsonderzoek wordt alleen aan de 
buitenkant gegraven. Op de eerste foto zie 
je hoe het werkt. Het onderzoeksbureau laat 
alles netjes achter. 

Handig om te weten... 
Op de tweede foto is een blauwe buis te zien. 
Dit is een peilbuis die het onderzoeksbureau 
heeft geplaatst toen zij op deze plek 
een put hebben gegraven. Met deze buis 
kunnen eigenaren zelf de grond water stand 
controleren. De buis wordt nog ingekort en 
van een dop voorzien.
 


