Funderingen in Zaanstad

Funderingsherstel - Wat nu?

De meeste panden in Zaanstad die vóór 1970 zijn gebouwd, staan op houten
funderingspalen. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze funderingspalen zijn
aangetast. Hierdoor kunnen panden verzakken, er ontstaan scheuren in de
gevels, vloeren bollen op, enzovoort. Uiteindelijk kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan.

1. Bij welke panden kunnen
funderingsproblemen optreden?

Voor funderingsproblemen geldt: wees er op tijd bij! Dit is zeer
belangrijk. Allereerst omdat u dan nog de kans heeft geld te reserveren
voor funderingsherstel. Maar zo voorkomt u ook gevaarlijke situaties èn
extra kosten door schade aan uw pand.
Het opknappen van een aangetaste fundering is volgens de Woningwet de
verantwoordelijkheid en taak van de pandeigenaar. Het kan een
ingewikkelde en dure ingreep zijn. Een gemiddeld herstel van een
rijtjeswoning ligt rond € 40.000. De gemeente wil pandeigenaren graag
ondersteunen met advies en (onder bepaalde voorwaarden) met subsidies
voor onderzoek. In deze brochure geven we u daarom achtergrondinformatie. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
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In deze brochure spreken we steeds van ‘panden’. Funderingsproblemen
kunnen zich namelijk voordoen bij woningen, maar ook bij andere
bouwwerken.
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Panden gebouwd vóór 1970
Funderingsproblemen doen zich in Zaanstad met
name voor bij panden met houten heipalen.
Dit zijn bijna alle panden die vóór 1970 zijn gebouwd.
Daarbij is nog een onderverdeling te maken:
• panden van vóór 1945 zijn gefundeerd op korte
houten palen;
• panden gebouwd tussen 1945 en 1970 zijn meestal
gefundeerd op houten palen met betonopzetters.
Daarnaast zijn er nog panden zonder funderingspalen, dit noemen we een ‘fundering op staal’. Ook
bij dit type fundering kunnen problemen optreden.
In vergelijking met paalfunderingen komen
funderingen op staal niet veel voor in Zaanstad.

Panden van na 1970 of panden met een herstelde
fundering zijn meestal gefundeerd op lange
betonnen of stalen palen. Daar komen de in deze
brochure beschreven funderingsproblemen dus niet
voor.
Het meest voorkomende probleem in Zaanstad is de
aantasting van grenenhouten palen door bacteriën.
Meer over deze en andere oorzaken van funderingsproblemen leest u verder op in deze brochure.
Overzichtskaart funderingsonderzoek
Binnen de gemeente Zaanstad zijn de funderingen
van een groot aantal particuliere woningen
onderzocht en in kwaliteitsklassen ingedeeld. Het
betreft hier vooral panden die vóór 1945 zijn
gebouwd. De resultaten van dit onderzoek kunt u
inzien in een kaart op de gemeentelijke website
www.zaanstad.nl. Gebruik als zoekterm ‘fundering’
en u komt terecht bij deze kaart en meer nuttige
informatie.
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2. U vermoedt funderingsproblemen: wat nu?

Funderingsproblemen zijn soms makkelijk te herkennen. Bijvoorbeeld
doordat er scheuren in de gevels of muren van het pand ontstaan, door
scheefstand, het opbollen van gevels of vloeren en/of het klemmen van
ramen of deuren. Maar ook als deze verschijnselen zich nog niet voordoen,
kan de fundering toch al van slechte kwaliteit zijn. Het kan zijn als de druppel die de emmer doet overlopen: vandaag ziet u niets, morgen is na langdurige aantasting plotseling een dragend onderdeel in de fundering bezweken
en treden de hiervoor genoemde verschijnselen op.
Wees er op tijd bij!
Voor funderingsproblemen geldt: wees er op tijd bij!
Dit is zeer belangrijk. U voorkomt gevaarlijke
situaties. En als u goed inzicht heeft in de kwaliteit
van uw fundering, kunt u misschien nog tijdig geld
reserveren voor toekomstig funderingsherstel.
Bovendien: hoe sneller u een zwakke fundering
herstelt, hoe kleiner de schade aan uw pand zal zijn.
Als u te lang wacht, kan er flinke schade aan de
hoofdconstructie ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm
van scheuren in de gevel. Dan moet u niet alleen
geld uitgeven aan het funderingsherstel, maar ook
aan het herstel van het pand zelf.
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onderzoeksbureau bepaalt hoeveel en welke panden
geïnspecteerd moeten worden. Vraag altijd of zij de
landelijke richtlijnen hanteert, opgesteld door F3O.
F3O is een brancheorganisatie van funderingsonderzoekers die zich ten doel stelt de kwaliteit van het
funderingsonderzoek te waarborgen en te verbeteren. Als er subsidie is subsidieert de gemeente
Zaanstad funderingsonderzoek dat volgens deze
richtlijnen uitgevoerd wordt.

Onderzoek door een gespecialiseerd bureau
Het meest volledige beeld van de staat van de
fundering krijgt u als u funderingsonderzoek laat
doen door een gespecialiseerd bureau. Een
onderzoeksbureau zal onder meer scheefstand- en
hoogtemetingen uitvoeren, de bodemkwaliteit en
grondwaterstand inspecteren door een inspectiegat
te graven en de heipalen onderzoeken. Aan de hand
hiervan kan het bureau zich een goed beeld vormen
van de huidige kwaliteit en de verwachte restlevensduur van de fundering. U weet dan ook of en wanneer
funderingsherstel nodig is. Als blijkt dat funderingsherstel nodig is, dan adviseren wij u dit zo snel
mogelijk te laten uitvoeren. Hierdoor voorkomt u
eventueel gevaarlijke situaties en verdere schade aan
de woning, met alle financiële gevolgen van dien.

Een pand monitoren
Is de fundering voldoende in orde? Dan nog is het
aan te raden regelmatig hoogtemetingen te laten
uitvoeren om de kwaliteit van de fundering te
bewaken. Dit kan met behulp van meetboutjes die in
uw pand worden aangebracht. Door om de zoveel
tijd metingen te verrichten, kan geregistreerd
worden of en op welke wijze uw pand verzakt. De
gemeente voert in principe zelf hoogtemetingen uit
bij alle panden met een funderingrisico in het gebied
waar zij werkzaamheden in de openbare ruimte gaat
laten uitvoeren. Dit wordt in principe minstens twee
jaar voor aanvang van de werkzaamheden gedaan.
Eigenaren van woningen met een bouwjaar van vóór
1970 in gebieden waar de gemeente (nog) niet aan
het werk gaat, kunnen zelf meetboutjes laten
plaatsen, bijvoorbeeld door een ingenieursbureau.
Soms voert de gemeente uit oogpunt van veiligheid
zelf hoogtemetingen uit in gebieden waar nog geen
werk in de openbare ruimte plaatsvindt.
Kosten en subsidie voor onderzoek
De kosten voor funderingsonderzoek kunnen per
onderzoeksbureau erg verschillen. Het is daarom
verstandig om meerdere offertes aan te vragen.
Onder voorwaarden, en zolang er geld voor is, geeft
de gemeente subsidie voor funderingsonderzoek.
Kijk voor de laatste informatie en beschikbaarheid
van subsidieregelingen op www.zaanstad.nl. Gebruik
als zoekterm ‘fundering’.
Heeft u vragen over funderingsonderzoek,
funderingsherstel en/of subsidieregelingen? Dan
kunt u tijdens kantooruren ook contact opnemen
met het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) via telefoonnummer (075) 655 2227.

Meerdere panden tegelijk onderzoeken
Bij aan elkaar gebouwde panden (een bouwblok) is
het raadzaam om de fundering van meerdere
woningen te laten onderzoeken. Voor een volledig
inzicht in de kwaliteit van de funderingen, hoeft dat
niet bij alle woningen in het blok te gebeuren. Het

Stappenplan
Voor het laten onderzoeken van de funderingen en
het uitvoeren van funderingsherstel is een
stappenplan opgesteld door het Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit
landelijke en onafhankelijke bureau geeft gratis
advies aan huiseigenaren die hun fundering willen
onderzoeken en/of opknappen. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van de
organisatie: www.kcaf.nl.
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4. Wat is uw taak
en verantwoordelijkheid?
3. Hoe gaat u te werk
bij funderingsherstel?

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud van hun panden. De fundering hoort daar ook bij. Dit is vastgelegd in
de Woningwet.

Funderingsherstel is ingewikkeld en duur. Het is raadzaam hierbij advies te
vragen. Het landelijk Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
geeft onafhankelijk en gratis advies aan huiseigenaren die hun fundering willen
opknappen. Zie voor informatie www.kcaf.nl. Op deze site kunt u het Handboek
funderingsherstel op palen en op staal downloaden. Naast technische informatie bevat het handboek ook veel praktische informatie voor woningeigenaren.
Het is gratis voor particuliere woningeigenaren.
Gezamenlijk funderingsherstel
Als uw pand deel uitmaakt van een bouwblok, is het
noodzakelijk funderingsherstel samen met de
andere eigenaren aan te pakken. Een funderingsprobleem is namelijk pas volledig opgelost als de
fundering van het hele bouwblok hersteld is. Bij
gedeeltelijk herstel blijft het risico op schade
aanwezig. De niet herstelde panden kunnen namelijk
verder zakken. Dan bestaat het gevaar dat de muren
en gevels deze spanning onvoldoende opvangen,
waardoor er opnieuw scheuren ontstaan. Voor
gezamenlijk funderingherstel is toestemming van
alle pandeigenaren nodig. Ook bij gedeeltelijk herstel
binnen een bouwblok is er voor herstel van
gezamelijke bouwmuren toestemming nodig van de
betreffende eigenaren. Ga daarom vroegtijdig met
elkaar in overleg!
Een bewonersvereniging voor funderingsherstel
oprichten kan nuttig zijn. U pakt dan meteen de
problemen van het hele blok of meerdere blokken
aan. Bovendien bestaat er een goede kans dat u bij
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een gezamenlijke opdracht korting krijgt van
onderzoeksbureaus of aannemers. Wilt u hierover
advies? Dan kunt u terecht bij het Gemeentelijk
Adviesbureau Funderingsherstel (GAF).
De keuze van een aannemer
Funderingsherstel is specialistisch werk. De ene
aannemer heeft daarmee meer ervaring dan de
andere. Daarnaast verschillen aannemers in
kwaliteit en prijs. Het is daarom zaak zeer zorgvuldig
een gecertificeerde aannemer te selecteren. Op de
website van de gemeente staat een lijst met tips
voor het kiezen van een aannemer. Voer als
zoekterm ‘fundering’ in, kijk dan bij ‘Hoe pak ik
funderingsherstel aan’. Ook op de website van het
KCAF en in het daar verkrijgbare handboek kunt u
hierover tips vinden: www.kcaf.nl
Omgevingsvergunning aanvragen
Voor funderingsherstel moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan via de gemeentelijke
website www.zaanstad.nl. Zoekterm: ‘omgevingsvergunning’.

Bouwbesluit en Woningwet
Panden dienen technisch gezien te voldoen aan
wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in het
Bouwbesluit. Daarin staat onder andere dat een
bouwconstructie voor de rest van zijn levensduur
voldoende bestand moet zijn tegen de krachten die
op die constructie inwerken. Dit zijn niet alleen
krachten afkomstig uit de bouwconstructie zelf
maar ook krachten uit de directe omgeving,
bijvoorbeeld als gevolg van trillingen. Panden die uit
zichzelf bovenmatige zakkingen vertonen door
funderingsproblemen, voldoen niet meer aan deze

eis. De zakkingen duiden er in dat geval op dat de
fundering als het ware langzaam maar zeker aan het
bezwijken is.
In de Woningwet staat dat het verboden is om een
bouwwerk in een dergelijke staat te laten komen, te
hebben of te houden. Dit houdt in dat de eigenaar
op grond van de Woningwet verplicht is om tijdig
herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren.
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5. Wat is de taak
en verantwoordelijkheid
van de gemeente?

De gemeente heeft tot taak om te controleren of de voorschriften uit de
Woningwet worden nageleefd. Toezichthouders van de gemeente zijn
bevoegd om hiervoor onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kan plaatsvinden door visuele inspectie, maar ook door het uitvoeren van hoogtemetingen, ook wel monitoring genoemd. Dit wil zeggen dat via meetbouten
in de gevels het zakkingsgedrag van een pand wordt geanalyseerd. De
snelheid waarmee een pand verzakt en de wijze waarop dat gebeurt,
zijn belangrijke aanwijzingen voor de kwaliteit van de fundering.
Monitoring
De gemeente monitort in Zaanstad een groot aantal
panden die op grond van het bouwjaar of andere
informatie tot de risicogroep behoren. Dit doet de
gemeente door het uitvoeren van hoogtemetingen.
Met behulp van de meetresultaten beoordeelt de
gemeente of de fundering nog voldoende draagkracht
heeft. Het doel van de monitoring is op de eerste plaats
het voorkomen van onveilige situaties. Als de veiligheid
in het geding is, kan de gemeente de pandeigenaar
verplichten tot herstelwerkzaamheden.
De gemeente neemt voordat zij een pand opneemt
in de monitoring altijd eerst contact op met de
eigenaar. De resultaten van de metingen kunnen
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worden opgenomen in een meetrapport. De eigenaar
van het pand kan dit rapport gratis bij de gemeente
opvragen via funderingstoezicht@zaanstad.nl.
Monitoring is een momentopname en zegt iets over
het functioneren van de fundering. Als het pand niet,
slechts langzaam of gelijkmatig verzakt, wil dat nog
niet zeggen dat de fundering goed is. Kort na een
meting kan een belangrijk onderdeel van de
fundering het alsnog begeven, waardoor het pand
sneller gaat verzakken. Funderingsonderzoek waarbij
inspectiegaten gegraven worden om de palen te
onderzoeken, geeft over het algemeen meer inzicht
in de kwaliteit van de fundering dan bij monitoren.

verantwoordelijk voor de schade als deze optreedt
doordat de fundering onvoldoende draagkracht
heeft (zie punt 4. Wat is uw taak en verantwoordelijkheid).
Als uit de meetgegevens blijkt dat de veiligheid van
mensen in het geding is, kan de gemeente besluiten
het project tijdelijk uit te stellen. De eigenaren van
deze panden krijgen dan de tijd hun fundering te
herstellen. De gemeente zal hun hierover informeren. Daarna volgt het proces zoals beschreven onder
het ‘Handhaving’ hieronder. Na een periode van
uitstel zullen de werkzaamheden alsnog worden
uitgevoerd.

Werken in de openbare ruimte
De gemeente moet regelmatig in de openbare ruimte
werken. Bij bepaalde werkzaamheden, zoals het
vervangen van een riool of de bestrating, kunnen
pandeigenaren direct met funderingsproblemen
worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld door trillingen
of graafwerkzaamheden. De gemeente Zaanstad
pakt het werk in de openbare ruimte daarom zorgvuldig aan. Het zorgen voor een goede kwaliteit van de
fundering blijft echter ook in dit geval de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. In de Woningwet staat namelijk dat de fundering van een woning
sterk genoeg moet zijn om normale werkzaamheden
in de openbare ruimte aan te kunnen.
De gemeente laat tijdens het voorbereiden van
werkzaamheden eerst een risicoanalyse maken.
Hierbij worden panden van buitenaf gecontroleerd
op zaken als scheuren in de gevels of scheefstand.
Verder zal de gemeente het zakkingsgedrag van
panden in de gaten gaan houden. Dit doet ze door bij
panden met een nog niet herstelde houten fundering
of een fundering op staal hoogtemetingen uit te
voeren.
Het is mogelijk dat uit de risicoanalyse en hoogtemetingen ingeschat wordt dat de geplande
werkzaamheden waarschijnlijk geen problemen
veroorzaken. De gemeente gaat dan gewoon aan het
werk. Toch blijft de eigenaar zelf verantwoordelijk
voor de schade aan zijn pand als deze optreedt
doordat de fundering achteraf toch onvoldoende
draagkracht blijkt te hebben (zie punt 4. Wat is uw
taak en verantwoordelijkheid).
In gebieden waar kwetsbare panden staan wordt
door de gemeente standaard op een voorzichtige
manier gewerkt. Ook worden er meters geplaatst die
trillingen en grondwaterstanden nauwlettend in de
gaten houden. Toch blijft ook hierbij de eigenaar zelf

Handhaving
Uit hoogtemeting (hoogtemonitoring) of het
funderingsonderzoek kan blijken dat de funderingsproblemen zo ernstig zijn, dat er een onveilige
situatie kan ontstaan. In dat geval krijgt de eigenaar
hierover bericht. Als funderingsherstel op korte
termijn noodzakelijk is, ontvangt de pandeigenaar
een formele handhavingsbeschikking. De technische
staat van het pand vormt immers een overtreding
met de bouwvoorschriften uit de woningwet. In de
beschikking staat waarom het uitstellen van
(herstel)maatregelen niet langer verantwoord is en
binnen hoeveel tijd de maatregelen moeten zijn
uitgevoerd. Als de eigenaar binnen de voorgeschreven termijn geen maatregelen treft, kan de
gemeente dat doen. De kosten hiervoor zijn dan voor
rekening van de eigenaar en moeten door de
eigenaar worden terugbetaald. Uiteraard wil de
gemeente een dergelijke situatie liefst voorkomen.
De gemeente zal altijd eerst contact opnemen met
de eigenaar en proberen alles zo goed mogelijk in
overleg te regelen. Let wel, op het moment dat
bewoners of omwonenden gevaar lopen, moeten er
meteen maatregelen worden getroffen. Dit kan
betekenen dat stutten nodig is om de veiligheid te
kunnen waarborgen. Of, in het ergste geval, dat u uw
pand tijdelijk moet verlaten.
Het is in uw belang dat u zelf bepaalt hoe en
wanneer funderingsherstel wordt uitgevoerd. Op tijd
herstellen voorkomt extra schade en dus ook extra
kosten. De gemeente Zaanstad zal bij gedwongen
herstel alleen het minimale en strikt noodzakelijke
laten uitvoeren. Dit zal niet altijd aansluiten bij de
wensen en ideeën die u zelf heeft bij herstel.
Indien uit funderingsonderzoek of metingen blijkt
dat de veiligheid nog niet in het geding is, zal de
gemeente de monitoring laten doorlopen om het
zakkingsgedrag van het pand in de gaten te houden.
De gemeente neemt contact op met de huiseigenaar
zodra de meetgegevens wel verontrustende
zakkingen aangeven.
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6. Waardoor worden
funderingsproblemen
veroorzaakt?
Funderingsproblemen spelen op heel veel plaatsen in Nederland.
Ze hebben daarom de aandacht van de landelijke politiek, kennisinstellingen,
enzovoort. Het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
(KCAF) verzamelt en deelt kennis.

In Zaanstad is de bovenste laag grond over het
algemeen veengrond. Veengrond is zacht en slap. Als
hierop een woning wordt gebouwd, moet die woning
steun vinden in de diepere grondlagen. Daarom
worden funderingspalen gebruikt. Bij panden die
vóór 1970 zijn gebouwd, zijn palen gebruikt die
geheel of gedeeltelijk van hout zijn. De meeste
panden van vóór 1945 zijn gefundeerd op korte
houten palen. Panden gebouwd tussen 1945 en 1970
zijn meestal gefundeerd op houten palen met
zogenaamde betonopzetters. Houten palen zijn
kwetsbaar. Ze kunnen op verschillende manieren
worden aangetast.
Bacteriën
Bacteriën veroorzaken de meeste funderingsproblemen in Zaanstad. Ze eten zich langzaam een weg
door de relatief zachte buitenlagen (het spinthout)
van de heipaal. Hierdoor neemt de draagkracht van
de fundering geleidelijk af. Dit is vooral bij
grenenhouten heipalen een probleem, omdat de
zachte buitenlaag van deze heipalen relatief dik is,
soms tot wel de helft van de totale doorsnede.
Aantasting door bacteriën is een langzaam
verlopend proces. Het kan 40 tot 70 jaar duren
voordat de aantasting merkbaar wordt. Na deze
lange periode kunnen in korte tijd ernstige
problemen aan de draagconstructie ontstaan door
het plotseling bezwijken van onderdelen van de
fundering.

het natuurlijke inklinken van de bodem. In veel
gebieden in Zaanstad is dat zo’n 0 tot 2 cm per jaar.
De grond gaat dan als het ware aan de paal hangen
en trekt dan het pand omlaag in plaats van hem te
dragen. Dit wordt ook wel ‘negatieve kleef’
genoemd.
Veranderd gebruik of verbouwing
De goedkopere korte kleefpalen waren ten tijde van
de bouw voldoende om het pand te dragen. Dat kan
veranderen als het pand in de loop van de tijd
verbouwd of uitgebouwd is of intensiever wordt
gebruikt. Hierdoor kan de gewichtsverdeling over de
palen veranderen, waardoor ze overbelast raken en
kunnen gaan zakken.
Overige oorzaken
Naast al deze oorzaken kan ook het gebruikelijke
verouderingsproces van materialen en/of slecht
onderhoud voor constructieve problemen zorgen.
Intensiever gebruik van een pand kan de kwaliteit
van een fundering ook beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het storten van een betonvloer of het
plaatsen van een bad. Deze komen echter meestal in
combinatie met een van de hiervoor genoemde
oorzaken voor.

Houtrot
Funderingspalen horen onder water te staan. Zodra
de palen (al dan niet gedeeltelijk) droog vallen, gaan
zich op het hout schimmels vormen. Hierdoor gaat
het hout aan de bovenkant van de fundering rotten
en verliest de funderingspaal zijn draagkracht.
Funderingspalen komen droog te staan als het
grondwaterpeil daalt. Daling van het grondwaterpeil
kan natuurlijke of niet-natuurlijke oorzaken hebben.
Een natuurlijke oorzaak is bijvoorbeeld langdurige
droogte in de zomer. Een niet-natuurlijke oorzaak
van dalend grondwater is bijvoorbeeld een
aangepast waterpeilbeheer door het hoogheemraadschap, of een lokale grondwateronttrekking bij een
bouwproject of sanering in de omgeving.
Negatieve kleef
Om kosten te besparen werden vroeger, met name
vóór 1945, korte funderingspalen gebruikt,
zogenaamde kleefpalen. Deze ontleenden hun
draagvermogen vooral aan de wrijving tussen de
paal en de omringende grond. Ze ‘kleven’ aan de
grond, waardoor ze de panden dragen. Dit heet in
vaktermen een ‘opwaartse wrijvingskracht’ ofte wel
‘positieve kleef’. Door veranderde omstandigheden
in de bodem kan deze opwaartse wrijvingskracht
veranderen in een neerwaartse. Bijvoorbeeld door
10
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7. Meer informatie

Interviews

Hoe kunnen we door als bewoners samen te werken kosten besparen?
Kan de gemeente ons helpen bij het opzetten van een bewonersvereniging?

‘Achteraf heb ik spijt dat ik zo lang heb gewacht’
‘Veertien jaar geleden merkte ik dat er iets niet in orde
was. Scheuren in de muren, de voordeur die klemde…
Ja, dat verontrustte me, maar ik stak mijn kop in het
zand. Ik heb twaalf jaar gestruisvogeld. Dacht: het zal
mijn tijd wel duren. Maar toen de gemeente hier aan
het riool ging werken, wist ik: nu moet ik het
aanpakken.

Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel
Het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel
(GAF) van Zaanstad kan u informatie geven over
funderingsherstel en funderingsonderzoek. U kunt hier
terecht met vragen als: Hoe kunnen we door oprichting
van een bewonersvereniging kosten besparen?; Hoe
beoordeel ik de offerte van een aannemer? U kunt het
GAF bereiken via e-mail: funderingsherstel@zaanstad.nl
of via telefoon: 075 - 655 2227. Of via het gemeentelijke
nummer 14075.
Ook vindt u informatie over funderingsonderzoek en
funderingsherstel en handige links naar relevante
websites en documenten via www.zaanstad.nl,
zoekterm ‘fundering’.
Gemeentearchief Zaanstad
Wat is er bekend van uw fundering? Als er een
bouwdossier/palenplan van uw woning bekend is,
kunt u deze inzien bij het gemeentearchief van de
gemeente Zaanstad. Het gemeentearchief vindt u in
het stadhuis in Zaandam. Het gemeentearchief
bereikt u via telefoonnummer 075 – 655 2233 of via
een contactformulier op www.zaanstad.nl,
zoekterm ‘gemeentearchief’.
Toezicht en Handhaving
De afdeling Gebruikstoezicht van Zaanstad
controleert de naleving van de bouwvoorschriften en
treedt op als deze overtreden worden. U kunt bij
deze afdeling terecht met vragen over de uitvoering
van de hoogtemetingen. U kunt er bijvoorbeeld een
meetrapport opvragen. De afdeling is bereikbaar via
e-mail: funderingstoezicht@zaanstad.nl of via het
algemene telefoonnummer 14 075.
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In november 2013 voerde een bureau funderingonderzoek voor mij uit. ’s Avonds kreeg ik een telefoontje: er
waren zes palen geknapt, het huis stond op instorten.
Dat was echt een schok. De volgende dag kwam de
constructeur en die heeft mijn huis meteen laten
stutten. Drie weken later begon hij met het herstel.
Kennis Centrum Aanpak funderingsproblematiek
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
(KCAF) is een onafhankelijk, landelijk bureau dat
pandeigenaren adviseert bij funderingsonderzoek en
-herstel. Bij het KCAF zijn hierover gratis publicaties,
handboeken en stappenplannen te downloaden.
Ook vindt u er informatie over funderingsherstelbedrijven, subsidies, financiering en wet- en regelgeving. Zie www.kcaf.nl.
Brancheorganisatie F3O
De F3O is een brancheorganisatie van funderingsonderzoekers die zich ten doelt stelt de kwaliteit van het
funderingsonderzoek te waarborgen en te verbeteren.
De organisatie heeft richtlijnen opgesteld voor het
uitvoeren van funderingsonderzoek en het beoordelen van de staat van een fundering. Veel gemeenten
vereisen dat het funderingsonderzoek volgens deze
richtlijnen verloopt, zo ook de gemeente Zaanstad.
Meer informatie over de F3O: www.f3o.nl

Werken in de openbare ruimte
De gemeente Zaanstad laat risicoanalyses maken
voordat zij aan het werk gaan in de openbare ruimte.
Wilt u hier informatie over, dan kunt u contact met
hen opnemen via het algemene telefoonnummer
van gemeente Zaanstad 14 075, of u kunt een email
sturen aan risicoanalysefunderingen@zaanstad.nl.

Social media, internet, ervaringen van mensen
Ook op internet en via social media kunt u
informatie en ervaringen van mensen vinden. Typ de
zoekwoorden in waarover u meer wilt weten en kijk
eens wat u tegenkomt. Of vraag in uw eigen
vrienden- en kennissenkring eens rond. Misschien
kent iemand mensen die ook met funderingsherstel
te maken hebben of hebben gehad.

Vergunning
Voor funderingsherstel is een omgevingsvergunning
nodig. Kijk voor meer informatie of het aanvragen
van een omgevingsvergunning op www.zaanstad.nl,
zoekterm ‘omgevingsvergunning’. Vanaf 2015 betaalt
u weer bouwleges voor funderingsherstel.

Extra maatregelen
Veel eigenaren treffen bij herstel ook maatregelen
voor energiebesparing of levensloopbestendig wonen.
Iets om over na te denken als u voor funderingsherstel
komt te staan? Meer info: www.zaanstad.nl, zoekterm
‘comfortabel wonen’ en ‘energie’.

Bob Cornelissen,
Zuiderven, Zaandam

Achteraf heb ik spijt dat ik zo lang heb gewacht. Dat er
iets niet in orde was, heeft me toch al die tijd bedrukt.
Ook is het huis er niet beter van geworden. Er is schade
ontstaan die voorkomen had kunnen worden. Nu ben
ik door het oog van de naald gekropen. Dat zeiden de
onderzoekers ook: “U mag blij zijn dat u het nu weet.”
Inderdaad, het is een hele opluchting.‘

‘Ik heb liever zelf de touwtjes in handen’
‘In 2007 kochten we het huis en leek er nog niets aan
de hand. Maar toen de gemeente in de Transvaalstraat
hier vlakbij aan de straat ging werken, begon onze
vloer te golven. De werkzaamheden in de Transvaalstraat werden stilgelegd en de gemeente ging overal
meetbouten aanbrengen. In augustus 2012 kregen we
een brief van de afdeling Handhaving: dat ons huis
snel verzakte en dat we binnen een jaar tijd de
fundering hersteld moesten hebben.
We vormen een blok met 5 andere woningen, die
moesten ook gaan herstellen. Drie eigenaren konden
een tweede hypotheek krijgen, maar een andere
eigenaar en wij niet. Maar het funderingsherstel moest
gebeuren, dus ging de gemeente aan de slag. Dat doen
ze netjes hoor, maar ze doen wel alleen het hoogst
noodzakelijke. Het geld wordt voorgeschoten, maar je
moet het wel terugbetalen. Ik moet aangeven hoeveel
ik denk te kunnen aflossen per maand, maar ik ben
bang dat de gemeente wil dat ik meer ga betalen. Ik
heb liever zelf de touwtjes in handen. Dan kun je zelf
bepalen wat je met je huis doet. En je weet van tevoren
waar je aan toe bent: je doet het in je eigen tempo en
bepaalt zelf hoeveel geld je maandelijks aflost. ’

Esther Riemenschneider,
Oranjestraat, Wormerveer
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‘Als je de kans hebt, knap dan
gelijk de rest van je woning op’

Regina Sluys,
Steijnstraat, Wormerveer

We wisten dat het huis bouwkundige gebreken had.
De tussendeur naar de gang bijvoorbeeld, sleepte
over de vloer. Daar haalden we dan een stukje vanaf
maar binnen een half jaar moest dat opnieuw gebeuren. De poort naar achterom klemde, en daar was
het hetzelfde verhaal. Toen we hoorden van de
problematiek rond de heipalen, dachten we: Het zal
toch niet waar zijn!
Pieter Allijn,

We hadden geen verder bewijs nodig, we vonden
een onderzoek zonde van het geld. Maar het huis van
de buren moest ook worden meegenomen. De
buurvrouw wilde vanwege de kosten niet aan
funderingsherstel beginnen. Ze was niet overtuigd
van de noodzaak. Pas toen er een onderzoeksrapport
lag, zag ze de ernst van de situatie in. Ze heeft aan
ons de organisatie van de werkzaamheden
overgelaten. Ik heb haar wel steeds op de hoogte
gehouden.
In september 2013 zijn ze begonnen. Wij zijn met
het hele gezin op de eerste verdieping gaan wonen.
Mijn tip voor anderen: blijf erbij en houd goed
toezicht op het werk. Ik ben blij dat we meteen de
koe bij de horens hebben gevat. Hoe groot wordt de
schade als je het niet laat doen? Onze hele toekomst
zit in dit huis, het is het waard!

‘Onze hele toekomst zit in het
huis, het is het waard’
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Leliestraat, Koog aan de Zaan

‘Ik wist waar ik aan begon toen ik dit huis kocht. De
geschatte herstelkosten van de fundering stonden
netjes in het rapport van de makelaar. Het eerste
wat ik deed was in het bestemmingsplan napluizen
hoeveel vierkante meters ik aan mijn huis mocht
aanbouwen. Dat bleken er heel wat te zijn. Het huis
was eerst 110 m2 en is nu uitgebreid naar 160 m2.
Verder heb ik gelijktijdig heel veel energiebesparende
voorzieningen toegevoegd. Voor de verbouwing was
ik zo’n € 140 per maand aan energie kwijt, nu nog
maar de helft!
De radiatoren heb ik vervangen door vloerverwarming. Dat is veel comfortabeler en prettiger. De trap
die eerst in het huis zat was steil. Die heb ik door een
“luie trap” vervangen. Dan kan ik hier tot mijn
tachtigste blijven wonen!
Zo heb ik nog wel meer dingen gedaan. Het
meeste doe ik zelf, daar heb ik op dit moment de tijd
voor. Niet iedereen heeft die mogelijkheid. Maar als
je de kans en het geld hebt, knap dan gelijk met de
fundering de rest van je woning op. Het is zo jammer
als je later denkt: had ik dat maar meteen gedaan!’

gemeente Zaanstad
Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Vormgeving: Indrukwekkend, Heiloo

T 14 075
www.zaanstad.nl

