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MONITORING BIJ FUNDERINGSPROBLEMATIEK

V

an de 7,8 miljoen woningen in Nederland,
zijn er ca 5 miljoen gebouwd voor 1970. Het
overgrote gedeelte van die 5 miljoen woningen
is gefundeerd op houten palen of op staal (dus
op de grond). Na 1970 zijn vrijwel alle woningen,
met name in gebieden met slappe, niet draagkrachtige bodems, op betonnen palen gefundeerd.
Gegevens uit de periode van voor 1970 over welke
woning waar op welke wijze is gefundeerd, zijn er
niet of nauwelijks. Archieven zijn verdwenen, of
verbrand ( de 2e Wereldoorlog), of kloppen niet
met de werkelijkheid. Funderingen kun je niet
zien, ze zitten onder je huis, onder de grond en
er is nog weinig funderingsonderzoek verricht.
Wat wel steed duidelijker wordt is dat bij een groot
aantal woningen de fundering niet meer voldoet.
De eerste klachten bij woningen die konden
worden gerelateerd aan een funderingsprobleem,
dateren al van het midden van de vorige eeuw.
In het begin werd het vooral gezien als een
incident, echter eind vorige eeuw nam de omvang
van klachten toch behoorlijk toe.
Een onderzoek uit 2012 van Deltares geeft aan,
dat, bij ongewijzigde omstandigheden, er bij minimaal 400.000 woningen een risico is op paalrot:
aantasting van houten palen door schimmelaantasting en dat is maar een van de mogelijke oorzaken
waardoor een houten paalfundering niet meer
voldoet en kan bezwijken. Naast schimmelaantasting (veelal door te lage grondwaterstanden),
zijn er oorzaken als bacterieaantasting (vooral bij
grenen palen), negatieve kleef, slecht heiwerk
destijds, te weinig palen gebruikt, niet diep genoeg

geheid. Vaak is er sprake van een combinatie van
deze oorzaken.
Ook funderingen op staal vormen een risico:
Deltares schat in dat er ca 150.000 woningen op
staal een risico vormen en kijkend naar de toekomst met klimaatgevolgen (langere droogteperiodes afgewisseld met heftige wateroverlast)
staan meer funderingen steedss meer onder druk.
Ook in gebieden waar je het minder snel zou
verwachten, zoals Midden en Oost Nederland.
Aparte aandacht verdient daarnaast de problematiek van de delfstoffenwinning, die eveneens
gevolgen kan hebben voor de funderingen: zoutwinning, voormalige steenkoolwinning en gaswinning.
Kortom, we staan voor een immens opgave. Vooral
ook omdat tot nu toe de eigenaar van een woning
veelal zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar
fundering. En de kosten van vernieuwing van een
fundering zijn aanzienlijk: gemiddeld ca. € 55.000
per woning, met een bandbreedte van € 35.000
tot wel € 100.000!
De geschetste problematiek was voor diverse
actiegroepen, belangengroepen, enkele gemeentes en de Tweede Kamer in 2012 aanleiding om een
kenniscentrum op te richten. Met als doel de
kennis rond omvang, wijze van onderzoek, wijze
van aanpak, hersteltechnieken, preventie enz.
beter te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden: het KCAF: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.
Inmiddels zijn er enkele gemeentes zijn die de

Figuur 1 – De twee types meest voorkomende paalfunderingen.
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problematiek serieus nemen en een actief beleid
opstellen om eigenaren te helpen. Op initiatief
van KCAF en diverse partijen is er sinds kort een
Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waar eigenaren in deelnemende gemeentes geholpen kunnen
worden met benodigde financiering van urgent
herstel. Ook zien we dat bij verkopen van woningen,
aanvragen van taxaties er meer aandacht komt
voor eventuele funderingsproblematiek. Kortom,
de aandacht groeit, maar de problematiek is
nog steeds onderbelicht!

Funderingsonderzoek
Eind vorige eeuw kwamen al de eerste signalen van
funderingsproblemen en werden er eerste onderzoeken uitgevoerd. Sindsdien is gewerkt aan het
verbeteren van de wijze van funderingsonderzoek.
Een aparte brancheorganisatie (voorheen f3O, nu
ondergebracht bij KCAF als Platform Funderingsonderzoek) heeft daartoe een tweetal richtlijnen
opgesteld, één voor onderzoek aan woningen met
houten paalfunderingen en één voor woningen op
staal (is ondiep gefundeerd). Daarmee worden
onder meer de volgende elementen onderzocht:
- Archiefonderzoek;
- Metingen van lintvoeg, vloervelden en grondwaterstanden;
- Inspecties casco/scheuren;
- Inspectie putten fundering: hout, kesp, metselwerk;
- Houtmonsters;
- Draagkrachtberekeningen.

Drie smaken
Op basis van een dergelijk funderingsonderzoek
kunnen er globaal drie verschillende conclusies

Figuur 2 – Voorbeeld van een bezweken fundering.
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is een experiment van het KCAF in samenwerking met diverse partijen, om
te biezen of deze monitoring ook via digitale hulpmiddelen plaats kan
vinden. Zodat de kwaliteit van een fundering continu gevolgd kan worden.
Zie www.kcaf.nl.

De funderingen van vele woningen worden bedreigd door schade. Oorzaken
daarvan zijn velerlei: paalrot, palenpest, negatieve kleef, droogstand, bodemdaling, enz. Uit funderingsonderzoek blijkt vaak dat een fundering niet goed
meer is, maar ook nog niet slecht en dat monitoring aan de orde is. Code Oranje

worden getrokken:
- De fundering is goed (Code Groen);
- De fundering is slecht: herstel is vereist tussen nu
en ca. 5 jaar (Code Rood);
- De fundering is matig c.q. het is onzeker of en
hoelang deze nog meegaat (Code Oranje). Deze
laatste categorie komt het meest als conclusie naar
voren. Voor eigenaren is dan de vraag hoe je
dan moet handele n. Het advies is dan altijd:
monitoren. In de praktijk gebeurt dit veelal niet
of nauwelijks. En als dat gebeurt, dan gebeurt
dit door plaatsing van meetbouten in de gevel en
het periodiek nameten hiervan. Of de grondwaterstanden worden periodiek gemeten. Een en ander
afhankelijk van welke oorzaken van het verval
van de fundering zijn geconstateerd. Aangezien
een funderingsonderzoek slechts maximaal vijf jaar
geldig is, wordt er geregeld een funderingsonderzoek herhaald.

Monitoring: Code Oranje
Vandaar het verzoek vanuit diverse partijen aan
KCAF om te bezien of er niet een slimmere, snelle,
actuele monitoring mogelijk is met behulp van
digitale middelen.
Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar is begin
2017 positief afgerond, waarna gestart is met een
experiment bij diverse bouwblokken. Door het
plaatsen van sensoren voor enkele variabelen, en
deze via netwerken te verbinden, zodat per elke
gewenste tijdsperiode (van uur tot week of maand)
gegevens beschikbaar komen, wordt digitale
monitoring mogelijk.
De nu geselecteerde bouwblokken liggen in Rotterdam, drie zijn in eigendom bij een tweetal corporaties, drie zijn particuliere projecten. Een van de

Figuur 3 – Bij geen monitoring ben je soms te laat.

bouwblokken is gefundeerd op staal, de rest met
houten palen.
De praktijkproeven zijn medio 2017 gestart en
medio 2018 zijn er enkele aanpassingen/ verbeteringen in de systemen doorgevoerd. De aldus verzamelde data worden geanalyseerd en gevalideerd
door een zogenaamde Wetenschapsraad met
daarin vertegenwoordigers van KCAF, gemeente
Rotterdam, TU Delft en LH Wageningen en de
betrokken marktpartijen Hanselman en White
Lioness technologies.
De aldus verzamelde gegevens worden vergeleken
met gegevens voortkomend uit satellietmetingen
(INSAR data) en metingen uit het gemeentelijk
grondwaternet. Bij de drie particuliere blokken,
welke gelegen zijn in het kleiwegkwartier, worden
ook gegevens gebruikt die door de bewonersorganisatie worden verzameld, vooral grondwaterstanden. Met name is dit hier van belang, omdat
recent er een aparte toevoerleiding naar het
Kleiwegkwartier is aangelegd om de te lage
grondwaterstand in dit gebied aan te vullen,
zodat funderingen niet meer droog staan. Deze
toevoerleiding is het gevolg van een actieve bewonersorganisatie, in samenwerking met gemeente
en het waterschap HHSK (Hoog Heemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard).
In het kader van te verrichten analyses is er door
een groep studenten van afdeling Geomatics – TU
Delft in het voorjaar van 2018 een eerste onderzoek verricht. Dit zal worden opgevolgd door
afstudeerders en een wetenschappelijk onderzoekprogramma zo is de bedoeling; dit alles onder
de regie van de Wetenschapsraad.

Figuur 4 – Monitoringsplan bouwblok.
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Sensoren en systeem
De nu geselecteerde en toegepaste sensoren zijn
van een goede kwaliteit en deze meten: zakkingen,
scheuren, verdraaiingen en grondwaterstanden.
De signalen van deze sensoren gaan via een basisunit en een netwerk richting een digitaal verzamelpunt. Daar worden de betreffende gegevens
vastgelegd in grafieken. Deze kunnen elk moment
van de dag door de betrokken partijen worden
ingezien en beoordeeld.
Ook kan er een alarm c.q. handeling aan het
systeem worden gekoppeld. Bijvoorbeeld wanneer
de grondwaterstand te laag is, dan zou een signaal
een kraan/toevoerleiding open kunnen zetten
of een inspecteur kunnen sturen.

Perspectief
Het doel is om de sensoren gedurende vier seizoenen , met verschillende ( klimatologische ) omstandigheden te volgen en te relateren aan andere
gegevens vanuit satellieten en het grondwaternet.
Om op een dergelijke wijze tot een reële waardering te komen en te komen tot een definitieve
opstelling van sensoren, infrastructuur c.q. afstemming met satellietgegevens.
Daartoe zal er via de Wetenschapsraad worden
samengewerkt met het project Sensored City van
de gemeente Rotterdam, zodat er uiteindelijk een
product komt, waarmee een eigenaar de toestand
van zijn fundering goed en snel kan volgen en er
bijtijds eventuele maatregelen op kan nemen. Deze
maatregelen kunnen zowel preventief als definitief
herstel zijn. Uiteindelijk is het streven om ook te
komen met een gebruiksvriendelijke app. !

