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ONDERWERP
Sanering Acacialaan Doorn/ stand van zaken maatregelen naar aanleiding van lekkage 
ozon op 12 september 2016 

Aanleiding
Op de Acacialaan in Doorn vindt de sanering plaats van het verontreinigde grondwater rond een chemische 
wasserij. De sanering wordt uitgevoerd met een zogenaamde ISCO-installatie. Door middel van een ondergronds 
buizenstelsel wordt het grondwater gezuiverd van PER, de verontreinigende stof. Daarbij worden ozon en 
peroxide gebruikt. Deze stoffen breken PER af. 
Bosatex is verantwoordelijk voor de sanering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer.

Op 13 september heb ik u geïnformeerd over de tijdelijke sluiting (12 september) van het filiaal van de ING-bank 
aan Plein 1923 in Doorn. In het pand was ozon geroken. Een medewerker was onwel geworden. Het kantoor is 
op 13 september weer geopend. 
De RUD Utrecht heeft met Bosatex een onderzoek ingesteld. De klachten zijn vrijwel zeker veroorzaakt door 
lekkage van de ozonleidingen.
Ik informeer u nu over de actuele situatie, de bevindingen van de RUD Utrecht en de maatregelen. 

ING-pand opnieuw ontruimd op 19 september
Op 19 september jl.heeft de bedrijfsleiding van het filiaal van de ING besloten het pand te ontruimen. Dit na een 
klacht van een medewerker. De toezichthouder van de RUD Utrecht was snel ter plaatse, maar heeft geen 
ozongeur waargenomen. In opdracht van Bosatex zijn metingen verricht. Er is geen ozon gemeten. De bank is 
weer opengesteld. 
De installatie die ozon in de bodem brengt is al sinds 12 september buiten gebruik. Met de bedrijfsleiding van het 
filiaal zijn afspraken gemaakt om bij nieuwe klachten eerst spoedmetingen te verrichten. 

Onzorgvuldigheden in ondergrondse leidingen 
Bosatex heeft op 13 september onderzoek laten uitvoeren naar eventuele lekkages in de ISCO-installatie. Het 
onderzoek is met zuurstof uitgevoerd om nieuwe verhoging van ozongehalten te voorkomen. Er is lekkage 
aangetoond in 3 filterbuizen bij de ING. Het blijkt dat er door de aannemer onzorgvuldig is gewerkt bij de aanleg 
van het systeem. Met de RUD Utrecht en Bosatex ben ik daarover natuurlijk zeer ontstemd. 

Onrust bij omwonenden
De omwonenden zijn geïnformeerd in een extra bijeenkomst van het saneringsteam. De onzorgvuldige werkwijze 
van de aannemer schendt het vertrouwen dat na de dramatische gebeurtenissen eind 2014 zorgvuldig is 
opgebouwd. Zij vragen zich af hoe hun gezondheid tijdens de sanering gegarandeerd kan worden. Ik kan mij de 
emotie en onrust goed voorstellen. In de maatregelen die worden genomen wordt daar uitdrukkelijk rekening mee 
gehouden. 

Maatregelen
De RUD Utrecht heeft maatregelen getroffen. Daarbij krijgen zij de volledige medewerking van de Bosatex.

 De ING-bank is woensdag 13 september open gegaan, nadat zowel Bosatex als een onafhankelijk 
bureau onderzoek heeft verricht. De ozongehalten waren weer normaal. De Arbo-coördinator van de 
bank heeft vervolgens toestemming gegeven voor heropening van het pand. Ook na de sluiting op 19 
september zijn geen verhoogde waarden gevonden. 

 In de woningen zijn geen verhoogde ozonwaarden gemeten. 
 Eerst een goedkeuring van een plan van aanpak, dan pas herstart grondwatersanering. De ISCO-

installatie ligt stil. Er wordt nu dus niet met ozon gewerkt. Bosatex maakt een plan van aanpak voor de 
herstart. Uiteraard moeten de lekkages worden verholpen, maar ook de andere filterbuizen worden 
onderzocht (dus ook die nabij de woningen). 



 Monitoring na herstart. Niet alleen in de bank, maar ook in de woningen zal na de herstart van de 
installatie, de lekdichtheid van het systeem door ozonmetingen gecontroleerd worden. De herstart vindt 
gefaseerd plaats, onder toezicht van de RUD Utrecht en Bosatex. In de woningen wordt permanent 
gemeten. 
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