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Funderingsonderzoek
Provenierswijk Oost
Beste woningeigenaar,
“Onderzoek je fundering”:
funderingsonderzoek met procesbegeleiding
van ons en subsidie van de gemeente. Er zijn
al groepen eigenaren bezig en we zijn blij te
kunnen melden dat zij de eerste offertes voor
funderingsonderzoek met begeleiding van
Urbannerdam hebben opgevraagd. In deze
nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen.
Heb je vragen of wil je meedoen? Neem dan
contact met ons op. Wij helpen je graag
verder.
Digitale informatieavonden
Begin februari hebben wij twee onlineinformatieavonden georganiseerd en
met 50 eigenaren gesproken. Waarom
funderingsonderzoek in de Provenierswijk
Oost? Hoe werkt het? Wat kost het? – alle
onderwerpen kwamen aan bod. Eigenaren
gingen met elkaar in gesprek en legden
contacten. Een leuke kennismaking met de
wijk.
Op onze website hebben wij de digitale
presentatie geplaatst en kun je een overzicht
van de gestelde vragen en antwoorden
teruglezen.

Terugblik contactpersonenoverleg
Funderingsonderzoek doe je samen met de
buren – eigenaren die in actie komen en hun
buren meenemen zijn hiervoor onmisbaar.
Wij hebben met een stuk of 20 van hen in ons
contactpersonenoverleg gesproken. Op onze
website staat de presentatie en de vragenlijst
uit het overleg.
Tips en ervaringen zijn uitgewisseld. Nu
zijn er 8 groepen met in totaal ongeveer
200 te onderzoeken woningen actief. Er
zijn al offertes opgevraagd en wij hebben
binnenkort een afspraak met een groep om
een offerte te selecteren. Waarschijnlijk gaan
de eerste onderzoeken snel van start.
Wil je weten of bij jou in de buurt al een groep
actief is waarbij je kunt aansluiten? Wil je zelf
het voortouw nemen en tips hoe je dit het
best kunt aanpakken? Neem contact met
ons op: mail naar onderzoekjefundering@
urbannerdam.nl.
Het volgende contactpersonenoverleg vindt
(online) plaats op 14 april, 19.00 uur
Als je ons een mailtje stuurt ontvang je de
link om deel te nemen. Aanmelden kan nu al.

WIJ KOMEN
GRAAG IN
CONTACT MET JE!
Bel of email ons via: 010-280 64 44
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl

TIPS VAN ELSKE EN HANS
Onderneem actie en laat je fundering
onderzoeken: scheuren, klemmende
deuren en aflopende vloeren, het heeft
waarschijnlijk met je fundering te maken.
Vorm een groep, want samen sta je sterker.
Lees het hele interview op www.
onderzoek-je-fundering.nl/ProvenierswijkOost

Eva bij het funderingsonderzoek in het Oude Noorden

Interview
Elske woont samen met haar man Hans
in een pand uit 1905 aan een doorgaande
weg in Rotterdam Blijdorp. Enkele jaren
geleden zagen ze een scheur in de muur
van de woonkamer. Eigenlijk wisten ze
toen al: er moet iets met de fundering
zijn. Onderzoek was nodig en hiervoor gingen
Elske en Hans met de buren in gesprek. Hun
tips: Onderneem actie … en zet door.
Hoe hebben jullie een groep gevormd?
“Elk jaar houden we met een aantal buren
een nieuwjaarsborrel, bij die buren hebben
we navraag gedaan. Ook zij hadden last van
schuren in muren. Uiteindelijk hebben we
met 7 panden op een rij een groep gevormd
en funderingsonderzoek uit laten voeren.”

Wat was de uitkomst van het
funderingsonderzoek?
“De uitkomsten waren verschillend, omdat er
meerdere funderingen zijn. De ene fundering
had een hersteltermijn van 2 jaar, de ander
van 5 jaar. Eén ding was duidelijk, er moest
iets gebeuren met alle 7 panden!
Elske geeft aan dat het sociale belangrijk is,
het contact met de mensen, de wensen van
de eigenaren op een rijtje zetten. Kijk niet
alleen puur technisch naar onderzoek en
herstel, er wonen mensen in die huizen met
uiteenlopende belangen.
Met vriendelijke groet
Eva Luijendijk, Edo Gommers en Tim Kapfer

