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Kennisnemen van 
 Landelijke ontwikkelingen funderingsaandacht. 
 
   
 
Inleiding 
Onder iedere woning in Nederland zit een fundering. De fundering is namelijk hetgeen waar een huis of pand op leunt en 
zit onder de grond. Je hebt funderingen op staal en funderingen op palen. In dit stuk hebben we het alleen over 
funderingen op palen.  
 
In Woerden worden drie type funderingen op palen gebruikt:  
1.         Betonnen palen (gebruikt vanaf 1980);  
2.         Houten palen (gebruikt tot 1960);  
3.         Houten palen met een betonnen bovenkant (opzetter).  
 
In goede omstandigheden staan houten paalfunderingen altijd onder de grondwaterstand. Door klimaatverandering 
komen langere droge periodes vaker voor. Deze droogte zorgt voor een lagere grondwaterstand. Op het moment dat de 
grondwaterstand (tijdelijk) zakt, komt er zuurstof bij de houten palen. Zuurstof zorgt ervoor dat de palen gaan rotten 
(paalrot). Zuurstof is samen met vocht en voeding de ideale omgeving voor schimmels om zich te nestelen.  
 
Dat het onder de grond vochtig is en dat houten palen een goede voedingsbron vormen, zijn zaken die we niet kunnen 
veranderen en maakt dat zuurstof het enige onderdeel is waar we invloed op kunnen hebben. De houten palen moeten 
daarom zoveel mogelijk onder water staan. Zo krijgt zuurstof geen kans.  
 
Houten palen kunnen totaal 10 tot 20 jaar droog staan voordat er problemen ontstaan. Als de houten palen ieder jaar 2 
maanden droog staan, duurt het dus 60 jaar duren voordat de problemen beginnen.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Terugblik  



In 2019 is een “Aandachtsgebiedenkaart voor paalrot” ontwikkeld door Sweco in opdracht van de gemeente Woerden. 
Deze kaart is gebaseerd op lokale data uit onderzoeken zoals:  

  Funderingsonderzoeken (bijvoorbeeld Schilderskwartier) 
  Bodemonderzoeken 
  Steekproefsgewijs archiefonderzoeken 
  Grondwaterstanden 

Deze kaart is gebruikt om aandachtsgebieden voor drains op te nemen in het Uitvoeringsplan Klimaatbestendige 
Openbare Ruimte (als onderdeel van het beleid klimaatbestendig 2050 2.0) maar nog niet online gepubliceerd.  
 
Oktober 2020  
Het landelijke kenniscentrum voor funderingen (KCAF) heeft in 2020 een interactieve landelijke risicokaart ontwikkeld. 
Deze kaart was in oktober 2020 te vinden op funderingsrisico.fundermaps.com van Fundermaps. Iedereen kan hierdoor 
het intypen van zijn of haar eigen adres, inzicht krijgen in het funderingsrisico van de woning in de vorm van een 
funderingslabel. Met veel aandacht in de landelijke media is deze kaart begin oktober 2020 onder de aandacht geraakt. 
Onder andere door het programma De Monitor. De bedoeling van deze kaart is het verhogen van de waakzaamheid voor 
de funderingsproblematiek in Nederland. Door onder andere woningeigenaren en makelaars.  
 
De kaart was online gezet als testfase om het algoritme achter de kaart te verbeteren en te optimaliseren. Door het zelf 
invoeren van data door bewoners en gemeenten (met een licentie), wordt deze kaart steeds accurater. Door de aandacht 
van de media waren er zoveel aanvragen, dat er is gekozen de kaart offline te zetten. Door de media werd gesuggereerd 
dat een funderingslabel verplicht wordt vanuit de overheid. Minister Ollongren heeft op 9 november jl. een brief gestuurd 
aan de Tweede Kamer met als boodschap dat het Funderingslabel geen verplicht label (zoals het energielabel) is en niet 
afkomstig van de overheid.  
 
Als gevolg van deze bovengenoemde kaart, bellen inwoners nu naar de gemeente of reageren op social media. Zij willen 
weten of de landelijke kaart klopt. Bewoners van het Schilderskwartier zijn ontevreden, omdat zij uit recent onderzoek 
(door de gemeente georganiseerd) weten dat hun fundering nog minstens 50 jaar mee gaat. Op Fundermaps krijgen zij 
onterecht een label D (op een schaal van A= goed, tot E = slecht). Andere voorbeelden zijn: een potentiële koper voor 
een woning aan de Weteringstraat belde de gemeente op met de vraag of wij meer informatie hebben over de fundering 
van die woning en een makelaar in Woerden maakt zich zorgen over de waardeontwikkeling van de woningen.  
 
Wat nu?  
Door de landelijke ontwikkeling is er veel onzekerheid bij bewoners. Hoewel de testfase vroegtijdig is beëindigd, zal het 
KCAF in 2021 opnieuw landelijke aandacht gaan vragen voor de funderingsproblematiek en de waakzaamheid onder de 
woningeigenaren vergroten. Mogelijk dat er op dat moment wel een betere kaart wordt gepubliceerd. De schaalverdeling 
wordt waarschijnlijk aangepast naar een stoplichtmodel waarbij Groen = geen risico, Oranje = monitoren, Rood = groot 
risico. Wij verwachten, op basis van de informatie die KCAF in het model gebruikt, dat delen van Woerden Rood worden 
aangegeven. Het KCAF zal in 2021 in samenwerking met makelaarsverenigingen zoals de NVM het taxatiemodel voor 
woningen laten aanpassen met informatie over de fundering, gebaseerd op de data uit Fundermaps. Het KCAF is 
afhankelijk van de input die zij krijgt van instanties zoals gemeenten.  
 
Funderingsloket  
Het funderingsloket zal vanaf half maart 2021 een website zijn waar inwoners met hun vragen over hun fundering terecht 
kunnen. Daarnaast kunnen inwoners er terecht voor ‘Frequently Asked Questions’. Hierin staat duidelijk vermeld dat de 
verantwoordelijkheid van de funderingsproblematiek bij de huiseigenaar ligt en niet bij de gemeente. Wel wil de gemeente 
de gegevens die we nu in huis hebben delen, zodat inwoners die daar behoefte aan hebben op deze manier verder 
geholpen worden.  
 
We hebben een funderingsadviseur die bewoners kan helpen begrijpen wat de landelijke kaart zegt en dit kan vertalen 
naar de Woerdense situatie. We hebben accuratere informatie gebaseerd op lokale gegevens en onderzoeken. Hij kan 
vragen beantwoorden van inwoners en hulp bieden bij het proces mocht bijvoorbeeld een onderzoek gewenst zijn. Hij 
doet dat op basis van de aandachtsgebiedenkaart. We communiceren het funderingsloket via een lokaal persbericht 
waarin we verwijzen naar de inhoudsdeskundige. We publiceren ook een themapagina in de Woerdense Courant en op 
de gemeentelijke website.  
  
 
   
 
Financiën 
Voor het jaar 2021 hebben we de volgende middelen beschikbaar: € 20.000,- aan personele inzet voor het 
funderingsloket (adviseur funderingen) en € 2.000,- voor de communicatie rondom het loket. Daarin zit mede het 
opstellen van de teksten die op de website staan. Het wordt gefinancierd uit de rioolheffing.  



  
 
   
 
Vervolg 
We doen verder onderzoek naar de samenwerking met Fundermaps. Door het algoritme te verbeteren met kennis die we 
hebben, zijn ook andere inwoners van Woerden en de rest van Nederland daarmee geholpen. Eventuele financiering 
hiervan wordt meegenomen in de voorjaarsnota. 
 
We monitoren het aantal binnengekomen vragen en na de zomer rapporteren we dit in een raadsinformatiebrief.  
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