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ONDERWERP Sanering Traaij Driebergen 

 

Aanleiding 

Tijdens de sanering van de bodemverontreiniging aan de Traaij in Driebergen zijn in de kelderruimtes sterk 

verhoogde concentraties PER gemeten. Die liggen boven de toelaatbare waarden. De humane risico’s zijn naar 

verwachting beperkt maar zijn (nog) niet uit te sluiten.  

Daarom informeer ik u over de achtergronden en de getroffen maatregelen.  

 

De sanering 

De Traaij 153f is een van de spoedlocaties. Bij deze locaties willen we op korte termijn de risico’s beheersen en 

de bodem saneren, zoals afgesproken in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. 

Het gaat om een bodemverontreiniging met PER, afkomstig van een chemische wasserij. De sanering wordt 

uitgevoerd in opdracht van Bosatex. De provincie is bevoegd gezag en houdt toezicht op de uitvoering (via de 

RUD Utrecht). De sanering van de bodem wordt uitgevoerd met een zogenaamde ISCO-installatie: door bepaalde 

stoffen in de bodem te brengen wordt de PER afgebroken. Omdat bij deze techniek (verontreinigde) bodemlucht 

kan vrijkomen, wordt deze techniek gecombineerd met een BLE-installatie: de bodemlucht wordt afgezogen en in 

een speciale installatie gereinigd.  

Om te controleren of de verontreinigde bodemlucht niet ook elders naar buiten komt, wordt in opdracht van 

Bosatex met enige regelmaat gemeten in de kelders of de gebruiksruimtes van de panden van de Traaij 153a t/m 

f.  

 

Sterk verhoogde PER-concentraties 

Op 31 mei zijn sterk verhoogde concentraties PER gemeten in de kelderruimtes onder de huisnummers 153d 

(groentewinkel) en 153e (tandheelkundig laboratorium). De gemeten waarden zijn veel hoger dan de TCL-waarde 

(= de toelaatbare waarde waaraan iemand zijn leven lang mag worden blootgesteld zonder dat negatieve 

gezondheidsaspecten zijn te verwachten), maar overigens lager dan de waarde waaraan werknemers in een 

werkplaats of chemische wasserij mogen worden blootgesteld. Bosatex heeft direct de RUD Utrecht 

geïnformeerd.  

 

Meetfout? 

De oorzaak is nog niet duidelijk. Gedacht wordt aan een probleem met de inregeling van de reinigingsapparatuur. 

Bosatex sluit bovendien niet uit dat er sprake is van een meetfout. De metingen worden daarom geverifieerd. 

Voor de acties die worden ondernomen, maakt dat niet uit. Op dit moment zijn de gemeten waarden bepalend en 

vormen zij de basis voor verder handelen.  

 

Bevindt de PER zich ook in de verblijfruimtes en de daarboven aanwezige woonruimtes? 

Dat wordt onderzocht. Op 31 mei zijn bij een indicatieve meting verhoogde concentraties koolwaterstoffen 

gemeten in het tandheelkundig laboratorium. De meetapparatuur reageert echter ook op stoffen die beroepshalve 

in dat bedrijf gebruikt kunnen worden en geven dus onvoldoende inzicht. Er is op 1 juni ook met Drägerbuisjes 

gemeten op PER. Daaruit blijkt dat sterk verhoogde waarden in verblijf- en woonruimtes nog niet kunnen worden 

uitgesloten. Omdat ook dit indicatieve metingen zijn, wordt vanaf 1 juni ook uitgebreid onderzoek uitgevoerd.  

 

Eerste maatregelen zijn genomen 

De RUD Utrecht heeft alle noodzakelijke acties richting Bosatex gecoördineerd en ziet toe op de uitvoering 

daarvan. De gemeente heeft de GGD aangehaakt. Alle informatie wordt uitgewisseld. 
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 Bosatex heeft direct de ISCO-installatie uitgeschakeld. De BLE-installatie wordt maximaal ingezet om 

verontreinigde bodemlucht onder de panden af te voeren; 

 Bosatex heeft op 31 mei de gebruikers van de adressen Traaij 153a tm f geïnformeerd over de 

gevonden waarden. Alle gebruikers hebben het advies gekregen om kelderruimtes zo min mogelijk te 

betreden en de gebruiks- en woonruimtes op de begane grond en daarboven uit voorzorg extra te 

ventileren; 

 Bosatex heeft op 31 mei en 1 juni de eerste indicatieve metingen in verblijfruimtes laten uitvoeren. Nader 

onderzoek is nodig; 

 Vanaf 1 juni en worden controlemetingen uitgevoerd in kelders en verblijfruimtes; 

 Op 31 mei is de gemeente Utrechtse Heuvelrug geïnformeerd; 

 Bosatex heeft de GGD geïnformeerd over de metingen. De gemeente heeft de GGD om advies 

gevraagd. Zij wachten de resultaten van de metingen af.  

 

Tot slot 

De metingen in de (kelder)ruimtes maken deel uit van de veiligheidsmaatregelen rond deze sanering. Ik 

concludeer dat die gewerkt hebben. Alle noodzakelijke acties zijn genomen. We werken samen met de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug. Bosatex neemt zijn verantwoordelijkheid. De RUD Utrecht houdt toezicht.  

Als daar aanleiding voor is, informeer ik u over het vervolg.  




