
Eerlijk en prettig wonen Maart 2022



• Waarom dit funderingsonderzoek in Bospolder

• Wie zijn wij?

• Funderingsproblematiek en -onderzoek

• Hoeveel kost het?

• Havensteder

• Onze aanpak en planning

• Hoe gaat het verder?



• Rotterdam: veel panden op houten paalfunderingen

• Gemeente Rotterdam: “Belangrijk om huiseigenaren te informeren”

• In opdracht van de gemeente Rotterdam 

Initiatief ‘MijnFundering’: gezamenlijk en gesubsidieerd funderingsonderzoek



Tim Kapfer Sabeth Grabowsky





• Wat is een onderzoeksblok?

• Website ‘www.mijnfundering.nl’

• Kaart van de wijk



• Komt veel voor in Bospolder

• Bij aantasting minder draagkracht

• Redenen voor funderingsproblemen

• Kan ernstige gevolgen hebben



• Kans op fundering ‘op staal’ 

in historisch Delfshaven

• Onderzoek brengt duidelijkheid



• Waar komen deze vandaan?

• Mogelijke gevolgen

• Wat is funderingsonderzoek?



• Scheefstand

• Scheuren

• Verzakking

• Waardevermindering pand



• Duidelijkheid over de staat van de fundering

• Gecertificeerd rapport (F3O)

• Fase 1 en Fase 2

• Geen destructief onderzoek

• Eigenaren werken samen

• Contactpersoon worden?



• Rapport cf. F3O

• Beoordeling fundering:

6 categorieën van ‘ruim voldoende’ tot ‘slecht’

• Handhavingstermijn



• Subsidie van de gemeente:

75% van de kosten, 

max €1.500 per eigenaar per jaar

• Bepalend voor de prijs:

• Aantal deelnemers

• Grootte onderzoeksblok

• Offerte onderzoeksbureau

• Subsidieberekening

• Wij begeleiden de eigenaren bij de prijsberekening
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• Havensteder heeft eigen onderzoeksprogramma 

met Fugro t/m 2023

• Quickscan alle panden afgerond (10.000)

• 2021: Fase 1 afgerond: Agniesebuurt, Oude Noorden, Crooswijk, 

Provenierswijk. Monitoring gestart 

• 2022: Fase 1 Rotterdam Zuid (tot medio 2022)

• 2023: Fase 1 overige wijken

• Fase 2 obv prioriteit
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Havensteder doet mee met particulieren in 1 onderzoeksblok

• Volledige bouweenheid (aanvullen)

• Op initiatief van particulieren

• Inspraak aantal inspectieputten

• Altijd volledig onderzoek

• Onderzoekseenheid kan hersteleenheid worden

• Telt mee voor het quotum voor de subsidie

Wat doet u met de resultaten 

van het rapport?



• Er is geen standaard vervolgtraject

• Afhankelijk van beoordeling

• Wie helpt verder?





• Stappenplan

• Planning

• Wat doen wij voor de eigenaren?

• Hoe nu verder?



Kennis maken

• Contact opnemen met 

MIJN FUNDERING



Kennis maken Groep vormen

• Samenwerken met 

buren

• Contactpersonen

• Genoeg deelnemers?



Kennis maken Groep vormen Offertes aanvragen

• Offertes aanvragen

• Subsidie

• Offerte kiezen

• Opdracht geven



Kennis maken Groep vormen Offertes aanvragen Onderzoeken 

• Fundering laten 

onderzoeken



Kennis maken Groep vormen Offertes aanvragen Onderzoeken Rapport toelichten

• Rapport ontvangen

• Toelichting rapport

• Vervolgstappen?



Kennis maken Groep vormen Offertes aanvragen Onderzoeken Rapport toelichten

• Wij zijn er voor eigenaren t/m september 2022

• Offertes en onderzoeken kennen een doorlooptijd

• Voor wie voor die tijd opdracht geeft organiseren wij een rapporttoelichting



• Informeren en begeleiden

• Contactpersonen-overleg

• Afstemming subsidie

• Helpen bij offertetraject en keuze 

onderzoeksbureau

• Voor wie snel opdracht geeft:

toelichting rapport voorbereiden



• In gesprek gaan met de buren is de eerste stap 

naar een onderzoek.

• Wil je je fundering laten onderzoeken? 

Als contactpersoon kun je stappen zetten!

• E-mailadres mijnfundering@steenvlinder.nl

• Website www.mijnfundering.nl 




