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Inleiding 
Op 17 maart 2021 is het online funderingsloket van Woerden geopend. Bewoners kunnen bij het funderingsloket terecht 
met hun vragen over hun fundering en krijgen advies over de aanpak en proces van een funderingsexpert.  
 
Sinds maart 2021 hebben we verder onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking met het Kenniscentrum 
Aanpak Funderingen (KCAF) en de tools Fundermaps.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Om het loket kenbaar te maken is bij de opening een persbericht verstuurd, hebben we een themapagina in de 
Woerdense Courant geplaatst en is het loket in verschillende media opgepakt (Woerden nieuws en AD). Tevens hebben 
we de informatie over funderingen die in het loket staan up to date gehouden en is er uitgebreid onderzoek gedaan in het 
Bomen- en Bloemenkwartier naar funderingsrisico’s in relatie tot grondwater en bodemsamenstelling.  
 
Na de lancering zijn er in enkele weken ca. 20 vragen binnen gekomen. Na de eerste piek nam het aantal af. Er zijn nu 
totaal ca. 35 meldingen bij het loket binnen gekomen. Er komen vragen binnen van:  

  Woningeigenaren die zichtbare schade in hun woning zien (zoals bijvoorbeeld scheuren in de muur) en vragen 
hebben over de oorzaak en wat zij kunnen doen; 

  Mensen die een woning willen kopen en willen weten wat de staat is van de fundering en eventueel 
risicogebied; 

  Makelaars met vragen over specifieke adressen. 

 
Op basis van de gestelde vragen kunnen we geen aanvullende conclusies trekken met betrekking tot funderingsstaat van 
bepaalde straten. De meldingen zijn heel divers, komen niet alleen van woningeigenaren met houten palen (maar ook bij 
woningen die op staal zijn gebouwd) en zijn verspreid over Woerden en haar kernen.  

https://woerden.nieuws.qz0.nl/gemeente/10801/persbericht-gemeente-woerden-opent-online-funderingsloket-voor-pandeigenaren/


 
Waarom onderzoek naar samenwerking met KCAF?  
Het KCAF heeft een aandachtsgebieden kaart op haar website. Die gemaakt is op basis van landelijke, en dus grove, 
data. Om verwarring bij bewoners te voorkomen hebben we ervoor gekozen om de kaart van Woerden niet op de website 
te publiceren. We helpen bewoners wel met de kennis van onze eigen kaart.  
 
Het afgelopen jaar heeft het KCAF een systeem ontwikkeld genaamd ‘Fundermaps’. Fundermaps is software programma 
waarmee allerlei verschillende data over funderingen verzameld kan worden. Data zoals waterstanden, kadaster, 
grondsoort en zakkingsdata uit satellieten. Ook meldingen, funderingsrapporten en onderzoeken kunnen in Fundermaps 
ingevoerd worden. Uit deze data kunnen verschillende rapportages en kaarten worden gemaakt. Fundermaps maakt 
gebruik van kustmatige intelligentie. Hoe meer informatie wij in deze tool laden, hoe slimmer en nauwkeuriger de 
rapportages en de kaarten worden. Denk hierbij aan het toevoegen van funderingsrapport over het Schilderskwartier en 
de actuele peilbuizen in het Bloemenkwartier. De kaart is voor intern gebruik, maar kunnen wij opnieuw gebruiken om 
bewoners accurater te adviseren.  
 
Het KCAF heeft geld ontvangen van de regiodeal Groene Hart om een regionaal funderingsloket te starten. Gemeentes 
die zelf een funderingsloket én Fundermaps hebben kunnen hierbij aansluiten. Op dit moment zijn dat Alphen aan den 
Rijn, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Naar verwachting sluiten de andere Regio Deal gemeentes ook aan.  
 
Meldingen en rapportages moeten op gemeentelijk niveau behandeld worden om in de interne organisatie opgenomen te 
worden. Zo kan er beter beleid worden gevoerd. Denk hierbij aan actief voorlichten van burgers en actief 
grondwaterbeheer. 
 
   
 
Financiën 
In 2022 wordt het regionale loket gefinancierd vanuit de regiodeal Groene Hart en kost het de gemeente geen geld. Het 
vervangt echter niet het gemeentelijke loket. Lokale meldingen moeten nog steeds worden opgepakt en verwerkt worden 
in Fundermaps.  
 
In 2022 maakt het KCAF de kosten voor Fundermaps en het regionale loket verder inzichtelijk. Deze kosten worden 
meegenomen in het nieuwe Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP).  
  
 
   
 
Vervolg 
Vanaf 1 november 2021 zijn alle makelaars en taxateurs in Nederland verplicht om een rapport uit Fundermaps toe te 
voegen bij een taxatierapport volgens de richtlijnen van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). De 
verwachting is dat het funderingsloket van de gemeente ook meer vragen zal krijgen.  
 
In 2022 zal ook het regionale funderingsloket haar digitale deuren openen. Daar sluit de gemeente Woerden bij aan. De 
huidige en toekomstige meldingen verwerken we in Fundermaps. De informatie in Fundermaps blijft alleen binnen de 
gemeente beschikbaar. Als er om gevraagd wordt kan de informatie ook geanonimiseerd op een externe kaart 
gepubliceerd worden.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 


