Notulen jaarvergadering F3O d.d. 16 januari 2014
Aanwezigen: Peter Nelemans, Fugro Geo Services BV; André Opstal, Opstal Funderings
Adviezen; René Klaassen, SHR; Peter den Nijs, Wareco Ingenieurs; Jeroen
Baars, Baars-Cipro; Hans de Wit, Funderingswinkel; Wouter Nelis, Duyts
Bouwconstructies BV; Bertus Bosstad, Bouwberaad BV; Sandra Lobbe,
Nebest; Frank van Lier, BVL Bouwadvies BV; Levinus Jongsmans en Jan
Korver, gemeente Zaanstad; Harry Geerligs, Techniek & Methode; Jan
Stoker, gemeentewerken Rotterdam, André de Prouw, Constructiebureau De
Prouw, Frans Sas, Omgevingsdienst; Bas Hebig, MOS Grondmechanica; Jan
Berkhout, Pieters Bouwtechniek; Gerard Lankelma en Anne Lankelma,
Lankelma Geotechnisch Adviesbureau; Judith van der Veen, Wareco
Ingenieurs

Opening
Peter den Nijs opent de vergadering en heet
iedereen welkom.
Aan de agenda zijn nog een punt toegevoegd te
weten: hoelang is een funderingsonderzoek
houdbaar.
Jaarverslag
Peter Nelemans geeft een toelichting op het jaarverslag.
Suggestie wordt gedaan om een F3O-link op eigen website van de leden te plaatsen.
De cursus is helaas afgelast en nadat deze beslissing was genomen kwamen er toch nog
veel aanmeldingen van leden en participanten binnen.
De excursie naar De Waag was succesvol. Locaties voor de volgende excursie zijn welkom.
Het KCAF-congres is goed bezocht, meer aandacht vanuit de politiek.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal op de website worden geplaatst.
F3O / SBR / CUR Richtlijn fundering op staal
Deze richtlijn is vanaf vanmiddag beschikbaar, het eerste exemplaar zal tijdens het F3O
congres worden uitgereikt.
Praktijkcursus funderingsonderzoeken
Er zijn momenteel gesprekken gaande met de Hogeschool Utrecht waar de cursus
waarschijnlijk zal worden geïncorporeerd in bestaand lesprogramma. Daarmee is ook het
jaarlijks terugkeren van de cursus geborgd en komt F3O ook onder de aandacht van
studenten. Deelname aan alleen de module van F3O is mogelijk.
Overzicht funderingsonderzoeken F3O leden
In oktober – november is een inventarisatie van uitgevoerd funderingsonderzoek onder de
F3O leden en participanten gehouden. René Klaassen geeft aan dat ongeveer de helft van
de bedrijven die funderingsonderzoek uitvoeren heeft gereageerd. Er is data verzameld
van circa 400 projecten in 30 verschillende gemeentes.
Fugro en Wareco hebben geen gegevens aangeleverd omdat dit tot onvoorzien veel
inspanning zou leiden.
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In de discussie naar aanleiding van de inventarisatie kwamen de volgende punten naar
voren: Informatie moet niet zoals bijv. Dinoloket beschikbaar gesteld worden voor derden,
de gemeente Zaanstad heeft wel behoefte aan deze informatie; Het is mogelijk handig om
vooraf met klanten te communiceren dat gegevens in database komen.
Peter den Nijs vindt een landelijke inventarisatie zinnig maar vindt dat de overheid (I&M)
dit zou moeten financieren (de kosten zijn te hoog voor een branchevereniging of voor de
leden).
Duidelijk wordt dat er meer discussie nodig is om standpunten te formuleren (wijze van
financieren, verzamelen, presenteren). De volgende commissie wordt hiervoor
samengesteld: Jan Stoker, René Klaassen, Levinius Jongmans, Frank van Lier, Sandra
Lobbe en Peter den Nijs.
Aanpassing statuten ivm lidmaatschap niet onderzoeksbureaus
Vanuit diverse funderingsherstelbedrijven is gevraagd of zij lid kunnen worden van F3O.
Discussie ontstaat dat onafhankelijkheid in het gedrang kan komen.
Geeft wel mogelijkheid om feedback te krijgen op uitgevoerd onderzoek.
Besloten wordt dat het bestuur een tekstvoorstel doet over de gedragscode (die in de
statuten wordt opgenomen) waaraan de leden van F3O moeten voldoen.
Financiën
André Opstal deelt overzicht tijdens
vergadering uit.
Afgelopen jaar zijn er eenmalige kosten
gemaakt voor het vertalen van de
richtlijnen.
Ook zijn de kosten voor de website hoger
omdat hier veel tijd in is gestoken. Ook is
besloten bestuursleden, die gratis hun
bijdrage leverde, nu de uren van hun
collega’s (die werk uitvoeren voor F3O) in
rekening kunnen brengen. Voor
bestuursleden is wel een onkostenpost
opgenomen.
Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Jan Willem Oome en Wouter Nelis hebben de administratie
gecontroleerd.
De vergadering verleent decharge.
Jaarprogramma en voorstel voor 2 workshops
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of het een idee is om een workshop over negatieve
kleef en eentje over herstel per blok of per pand te gaan opzetten. Mogelijk spelen er
meer onderwerpen, dit graag aan het bestuur doorgeven.
Voor de workshop over negatieve kleef wordt een commissie geformeerd: Jan Stoker,
André Opstal, André de Prouw en iemand van Fugro.
Voor de workshop over herstel per blok of per pand nemen de volgende mensen deel in de
commissie: Frank van Lier, Jan Korver, Frans Sas en Hans de Wit.
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Hoelang is een funderingsonderzoek houdbaar
Dit punt is door de gemeente Zaanstad ingebracht. Hier zal de vereniging zich een mening
over moeten gaan vormen. Besloten wordt dat Sandra Lobbe het voortouw neemt om, per
mail, hierover de meningen te inventariseren.
Bestuursroulaties
René Klaassen wordt herkozen als technisch secretaris.
André Opstal treedt af als penningmeester van de vereniging en wordt bedankt voor zijn
geleverde bijdrage. Het bestuur heeft Sandra Lobbe bereidt gevonden om deze functie
over te nemen. De vergadering stemt in met de benoeming van Sandra.
Rondvraag
Jeroen Baars vraagt hoe hij een derde meetapparaat kan laten toevoegen aan de richtlijn.
Dit kan bij het herzien van de richtlijn worden meegenomen. Hiervoor kan de
richtlijnencommissie benaderd worden. Deze comissie zal wel eerst beoordelen of het
apparaat gelijkwaardig is met de huidige meetapparaten.
André de Prouw stel voor om de Nationale Houten Heipalendag een nieuwe naam te geven
omdat het niet alleen maar over houten palen gaat.
In de aankondigingen van afgelopen jaar is al gesproken over het F3O congres.
Levinius Jongmans geeft aan dat er bij particulieren verwarring is tussen lid en participant
van F3O. Er zit te veel ruimte tussen, mogelijk is certificering een oplossing. Voor nu is er
het loket waar rapportages ter beoordeling kunnen worden ingediend.
Gerrit Lankelma vraagt of F3O ook over paalsystemen gaat en wil weten waar de grens
ligt. F3O gaat niet over paalsystemen.
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