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Samenvatting 

De RUD Utrecht heeft in opdracht van de provincie Utrecht onderzoek gedaan naar de 

ontstaansgeschiedenis van de bodemverontreiniging rondom de wasserij van Boordt aan de Acacialaan 

7 te Doorn. De aard van de bodemverontreiniging is te relateren aan verbindingen, die in de 

bedrijfsvoering van een wasserij gebruikelijk zijn. 

Dit heeft geresulteerd in dit bevindingenrapport, waarbij op basis van feiten en 

mondelinge/schriftelijke informatie met eenduidige bronvermelding een aantal constateringen zijn 

gedaan. 

Op hoofdlijnen zijn hieruit de volgende drie conclusies te trekken: 

1) Ter plaatse van de wasserij is de hoogste mate van verontreiniging vastgesteld. In een tweetal 

zinkputten is verontreiniging vastgesteld. Naast de verontreiniging in de zinkputten is ook 

verontreiniging vastgesteld in de naastgelegen steeg, onder het pand van de buren Acacialaan 5 en 

onder het pand van de wasserij Acacialaan 7. 

2) Ook in de directe omgeving van de wasserij is verontreiniging aangetroffen. In de nabijheid van 

het hoofdriool in de Acacialaan op ca. 25m afstand is sprake van een verontreinigingsbron. Deze 

verontreiniging is in samenhang met de aanwezigheid van het riool te herleiden naar Acacialaan 7. 

Aanvullend historisch onderzoek Acacialaan 10 en 16 te Doorn heeft uitgewezen dat er geen 

aanwijzing is verkregen van andere mogelijke bedrijfsactiviteiten, die hebben bijgedragen aan het 

ontstaan van de verontreiniging nabij het hoofdriool.  

3) Behalve de vraag omtrent de aard en omvang van de verontreiniging ligt de vraag over de 

juridische kant van de casus voor. Op grond van de beschikbare feiten kan evenwel niet 

aantoonbaar worden gemaakt, dat door de heer Van Boordt of namens hem verwijtbaar is 

gehandeld in strijd met de Wet Bodembescherming. 

 

  

Aanleiding 

In juli 2014 is vanuit de RUD Utrecht in opdracht van de provincie (bevoegd gezag Wet 

Bodembescherming) samen met de Stichting Bosatex (verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

sanering) bekendgemaakt dat de bodem rondom de wasserij aan de Acacialaan 7 in Doorn moest 

worden gesaneerd vanwege de aanwezige verontreiniging met perchloorethyleen (PER). Deze PER 

werd toegepast in het reinigingsproces van het textielbedrijf van Van Boordt en is buiten het bedrijf 

terecht gekomen in bodem, grondwater en buitenlucht. De verontreiniging van bodem en grondwater 

strekt zich uit over een groot volume en is persistent aanwezig. In augustus/september 2014 bleek uit 

aanvullend onderzoek dat de binnenlucht en het drinkwater in woningen in de directe omgeving van 

de wasserij verontreinigd was met perchloorethyleen (PER) boven de toegestane normen.  

De bodemverontreiniging heeft vervolgens een nog grotere impact gekregen op de bewoners in de 

omgeving van de locatie toen voor een tweetal woningen is vastgesteld. Bewoning was niet langer 
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verantwoord.  Om de potentiële risico’s te beheersen, moeten er beschermingsmaatregelen worden 

genomen totdat de verontreiniging is weggenomen.  

Uit controlemetingen in december 2014-januari 2015 bleek naast de twee eerder genoemde woningen 

ook de binnenluchtkwaliteit voor de acht studentenkamers boven het textielbedrijf van Van Boordt 

niet aan de norm te voldoen.  

In deze periode zijn in nauwe samenwerking met de gemeente en alle andere betrokken partijen vele 

maatregelen (bijvoorbeeld het stopzetten van het gebruik van de reinigingsmachine, vervanging 

drinkwaterleidingen, dampdichte voorzieningen, en extra ventilatie in woningen) getroffen om de 

belangen van de bewoners en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s weg te nemen of tot 

een minimum te beperken. Ook zijn er verschillende begeleidingsteams geformeerd, 

informatieavonden georganiseerd en andere rechtstreekse overleggen met bewoners gevoerd. Doel 

hiervan was om door heldere informatievoorziening over de getroffen maatregelen zoveel mogelijk 

onrust weg te nemen en tegemoet te komen aan de belangen van de bewoners in de directe, maar ook 

in de verdere omgeving (bv bedrijven met een grondwateronttrekking). 

 

Een nog openstaande toezegging aan bewoners via het provinciale politieke circuit is het achterhalen 

van momenten, mate en wijze waarop de verontreiniging van de bodem rondom de wasserij is 

ontstaan. De RUD Utrecht wil met dit rapport invulling geven aan deze opdracht en heeft daarbij 

gebruik gemaakt van vele rapporten, bevindingen en onderzoeksresultaten, die zijn verzameld in de 

afgelopen periode. Er zijn verschillende onderzoeksrapporten beschikbaar uit de periode 1995 tot 

heden. De onderzoeksrapporten zijn deels milieukundig bodemonderzoek, deels archievenonderzoek 

naar historisch gebruik en inrichting van de omgeving en gericht onderzoek naar de huidige toestand 

van de relevante ondergrondse infrastructuur. Daarnaast is er informatie beschikbaar uit de 

saneringswerkzaamheden, waarbij grond is ontgraven en waarbij controle monsters zijn genomen. 

Met name de sanering van de bovengrond van de bronzone (in de saneringsplannen 1ste fase van in 

totaal 3 fasen) heeft veel informatie opgeleverd. Hierbij hebben in de periode tussen november 2015 

en april 2016 de ontgravingen van verontreinigde grond plaatsgevonden. Naast afvoer van 

verontreinigde grond is hierbij ook veel oude infrastructuur (putten, leidingen, fundering enz.) 

zichtbaar gemaakt en grotendeels verwijderd. Daarnaast is met behulp van een geohydrologisch model 

inzicht verkregen in de globale vrachtomvang van de verontreiniging. Dit inzicht is stap voor stap 

toegenomen met de toename van kennis over de verontreinigingstoestand. Ook is er meer inzicht 

gekregen in de bedrijfsvoering van de wasserij die in de periode 1977- januari 2015 gebruik heeft 

gemaakt van PER. We hopen met dit document meer duidelijkheid te geven in de 

ontstaansgeschiedenis van deze verontreiniging en realiseren ons dat er een aantal 

onduidelijkheden/vragen zullen blijven bestaan waarop geen antwoord is te geven. 

 

 

Beschikbare rapporten en kennisbronnen gebruikt voor dit bevindingenrapport 
Als basis voor dit bevindingenrapport zijn de feiten gebruikt die zijn weergegeven in de volgende 

rapporten: 

1. NO/SO Stomerij van Boordt, Acacialaan 7 e.o. te Doorn, Bioclear b.v., 

projectcode 20114125/8850, d.d. 23 mei 2013; 

2. Aanvullend onderzoek Acacialaan 7 e.o. te Doorn, Bioclear b.v. 

projectcode 20144735/10298, d.d. 2 juli 2015; 

3. Rapportage feitenregistratie uitvoering tijdelijke beschermingsmaatregel 

3A Acacialaan 5 te Doorn; MWH B.V., projectnr. M15A0164, d.d. 18 

maart 2015; 

4. Evaluatieverslag aanbrengen isolatiemaatregelen Acacialaan 5 te Doorn, 

Hopman en Peters, kenmerk 14-P-383/eva/v2, d.d. 15 juni 2015; 
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5. Feitenrelaas Sanering Rond Acacialaan 7 te Doorn, BK Ingenieurs, 

projectnr. 153930, d.d. 12 mei 2016; 

6. Interim-Evaluatierapport Bodemsanering Acacialaan 7 te Doorn, Antea 

group, projectnr. 405557, 30 mei 2016; 

7. Reactie milieupolitie per email naar aanleiding van NFI onderzoek, zaak 

bodemverontreiniging Doorn, d.d. 18 juli 2016; 

8. Notitie werkzaamheden fasegebied 3 te Doorn, waarvan onderdeel 

uitmakend “Dossieronderzoek mogelijke bronnen”, Bioclear b.v., 

projectcode 20165129/10992, d.d. 21 oktober 2016. 

9. Overleg met de Omgevingsdienst Regio Utrecht, d.d. 4 oktober 2016; 

10. Interview met de heer Van Boordt, d.d. 10 november 2016; 

11. Definitieve beschikking instemmen saneringsplan, Acacialaan 7 te Doorn 
uTo315000407, Z-BDM_HZ-CONV-03332-34, PWSH/0004150727, 29 
september 2015; 

12. 215222 KZW-22026080059 Omgevingsplan Acacialaan Doorn, Versie 4.2, 
5-11-2015; 

13. Vooronderzoek en feitenrelaas Acacialaan 7 e.o. te Doorn, 
projectnummer 143740, versie 6.0, 5 december 2014; 

14. Milieukundig bodemonderzoek op het perceel aan het plein 1923 te 
Doorn, Tukkers milieu-onderzoek, Rapport 530660, ING Bank NV, 5 
september 1995; 

15. Plan van aanpak CKW verontreiniging Acacialaan 7 te Doorn, 
Rapportnummer 7318642, TNO reinigingstechnieken, 10 december 1999; 

16. Afperkend onderzoek Acacialaan 7 e.o. te Doorn + Huis Doorn (fasegebied 
3), verontreinigingssituatie grondwater en overzicht afperkende 
peilbuizen, 12 april 2016; 

17. MWH rapport Historisch onderzoek Acacialaan 10 -10a/b en 16 – 16a te 
Doorn, Projectnummer M17A0033. 

 
 

Met deze nummering is in het vervolg van deze memo verwezen naar bovengenoemde rapporten. 

 

Alle bovengenoemde rapporten zijn digitaal beschikbaar in het projectdossier dat aanwezig is op de 

website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: 

http://www.heuvelrug.nl/actueel/overige-projecten_46439/rubriek/bodemverontreiniging-doorn-en-

driebergen_6289.html, dossier Doorn 

 

Interpretatie rapporten en kennisbronnen 

 

Genoemde informatie is naast elkaar gezet en op feitelijke informatie doorgenomen. Feiten zijn hierbij 

resultaten of informatie, die eenduidig herleidbaar zijn op basis van: 

 Waarnemingen vastgelegd door foto’s, gemeten concentraties aan verontreiniging in grond en 

grondwater c.q. (bodem)lucht. 

 Mondelinge of schriftelijke informatie met eenduidige bronverwijzing.  

Op basis van genoemde informatiebronnen zijn de volgende feiten verzameld ter beantwoording van 

de ontstaansgeschiedenis van de verontreiniging: 

Bouw/infrastructuur 

http://www.heuvelrug.nl/actueel/overige-projecten_46439/rubriek/bodemverontreiniging-doorn-en-driebergen_6289.html
http://www.heuvelrug.nl/actueel/overige-projecten_46439/rubriek/bodemverontreiniging-doorn-en-driebergen_6289.html
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 Het pand Acacialaan 7-9 is gebouwd begin 20ste eeuw. Vanaf 1906 zijn bouwvergunningen 

beschikbaar [5]. 

 Het pand Acacialaan 5 is gebouwd in 1931 en was daarvoor erf voor een werkplaats gelegen; 

 Het pand / locatie is in de periode 1906 – 1977 gebruikt door diverse bedrijfsmatige activiteiten 

(aannemingsbedrijf, bakker, slachtplaats, autoshop)  

 De huidige wasserij is in 1977 gestart met haar bedrijfsactiviteiten [2,5]; 

 Er hebben enkele malen wijzigingen aan de bedrijfsinstallatie plaatsgevonden van de wasserij 

[2,5]. 

 Bij de ontgraving van de toplaag zijn verspreid over de percelen diverse oude leidingen en putten 

gevonden [5,6]. Drie zinkputten 03, 04 en 07 waren onderling verbonden.  

 Er zijn geen bestaande verbindingen waargenomen tussen de huidige bedrijfsriolering in gebruik 

door de wasserij en de zinkputten 03 en 04.  

 Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in de huidige bedrijfsriolering waargenomen [5,6]; 

 De huidige aansluiting van het riool afkomstig van de wasserij aan het hoofdriool in de Acacialaan 

is westelijker gelegen dan boring C04 [6]. Dit was ook reeds het geval bij de rioolrenovatie in 

1979 [5]. Alle informatie over het oude riool van voor 1979 is niet bewaard gebleven. Er werd in 

die tijd geen belang gezien om informatie over een verwijderd riool nog te archiveren. De 

rioolrenovatie is ook niet geëvalueerd.  

 Het hoofdriool is in 1979 vervangen door het huidige hoofdriool [5]. Door middel van een 

camera-inspectie (informatie gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014, de heer Werkman en de heer 

Van Gastel, 2016) werden geen afwijkingen in het hoofdriool geconstateerd. Stromingsrichting 

huidig rioolstelsel is aangegeven in de overzichtstekening in de bijlage; 

 Voor de sloop van de loods achter Acacialaan 5 is in november 1998 een sloopvergunning 

verleend. Ter plaatse van de loods is de woning Van Bennekomlaan 2 her ontwikkeld[2] .  

 

Bedrijfsvoering 

 In de periode van 1977 tot begin jaren ‘90 is het mogelijk dat er vanuit de destijds gebruikte open 

wasinstallaties PER in de bodem terecht is gekomen. Deze situaties zijn volgens de toentertijd 

geldende opvatting niet als calamiteit gemeld of niet opgevallen en dus niet geregistreerd bij het 

bevoegd gezag [2, 9, 10];  

 In 1992 is een nieuwe machine met gesloten systeem geplaatst voorzien van een lekbak en 

milieubak. Dit blijkt uit een aankoopbon [5] en het Wm-dossier. In 1994 wordt er een lekbak 

geplaatst onder de opslag van chemicaliën zoals vastgesteld op 20 mei 1994 door een AMvB 

controle ter plaatse. 

 In de periode 1995 tot 1998 is de bedrijfsvoering tijdelijk in andere handen geweest [13]. De 

bedrijfsvoering lijkt op een aantal punten af te wijken in deze periode wat betreft de opslag van 

nieuwe PER. Deze werd volgens persoonlijke opgave van Van Boordt aan de RUD Utrecht is 

direct na levering in de machine gevoegd zonder voorraadopslag. Leveringsmomenten vielen 

samen met ophalen van residu. Vanaf 2014 zijn ook chemicaliën en PER opgeslagen in een 

schuurtje [13, controle op 29 september 2014]. 

 In de periode tussen 1995 en 1997 blijkt uit hercontroles WM dat de afvalopslag van verzadigde 

PER niet continue op een lekbak stond [13].  

 

 

Onderzoeksgegevens en metingen 

 De oudste in milieuonderzoeken gerapporteerde gegevens over de bodem- en grondwaterkwaliteit 

zijn uit eind jaren ’90. In 1995 wordt aan de overzijde PER in het grondwater aangetroffen [15]. In 

1999 wordt door TNO vastgesteld dat er zeer hoge concentraties PER in het grondwater tussen 
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Acacialaan 5 en 7 zijn [14]. Dit onderzoek is een vervolg op onderzoeken uit 1988, 1998 en 1999, 

waarvan de rapportage helaas ontbreken in archieven. Opmerkelijk is ook dat het onderzoek uit 

1995 geen kennis genomen lijkt te hebben van de bevindingen aan de overzijde uit 1988 terwijl de 

stomerijen in de omgeving genoemd worden als mogelijke bron. 

 In de loop van de jaren wordt meer en meer bekend over de verspreiding van de verontreiniging. 

In november 2014 wordt in de bron bij Huize Doorn PER aangetroffen [2]. In het afperkend 

onderzoek [16] is recent in kaart gebracht dat de pluim reikt tot net voorbij de Achterweg. 

Daarmee is de buitenomtrek en reikwijdte van de verontreiniging nu goed in kaart gebracht. 

 Bij het uitvoeren van de tijdelijke beveiligingsmaatregelen in het pand Acacialaan 5 (februari 

2015) zijn sterk verhoogde gehalten aan PER aangetoond in de grond ter plaatse van de bijkeuken 

(steekbus 3) en keuken (steekbus 9) variërend van 9,5 mg/kg tot 18,5 mg/kg. Daarnaast zijn onder 

de woning Acacialaan 5 bij deze werkzaamheden verschillende oude leidingen en een put 

blootgelegd en geïnspecteerd, zie ook tekening in bijlage 1 [3]; 

 Op basis van luchtkwaliteitsmetingen tijdens saneringshandelingen werden hogere concentraties 

aangetoond gevonden bij de gemarkeerde putten en bij het plaatsen van de gemarkeerde boringen 

in de steeg (zie bijlage 2), onder het noordwestelijke deel van de chemische wasserij. Het 

gekleurde gebied in de steeg/onder de wasserij wordt in het restant van dit rapport het “brongebied 

wasserij” genoemd [6]; 

 In “brongebied wasserij” zijn de hoogste gehalten in de grond aangetoond ter plaatse van de 

zinkputten 03 en 04 (zie bijlage 2) variërend van 10.000 tot 15.000 mg/kg grond [6]. In de 

wasserij zelf ter plaatse van de putten 15 en 16 (zie bijlage 2) zijn gehalten aan PER in de grond 

aangetoond variërend van 10,4 tot 53,2 mg/kg. 

 In de Acacialaan nabij de ligging van het huidige riool is een boring verricht waarbij met 

buitenluchtmeting (PID) hoge concentratie vluchtige componenten zijn gemeten en door analyses 

van grond bevestigd. Dit wordt in het restant van dit rapport “brongebied Acacialaan” genoemd; 

 In het “brongebied Acacialaan” zijn twee zinkputten gevonden voor afvalwater. In de 

toplaaggrond werden ter plaatse van deze putten met PID geen verhoogde concentraties gemeten. 

In de Acacialaan nabij de ligging van het huidige en voormalige hoofdriool is een boring (C04, zie 

bijlage 2) verricht. Daarbij zijn in de grond (1,6-18 meter beneden maaiveld) wel hoge 

concentratie vluchtige componenten in de bodemlucht gemeten en is in de grond een gehalte PER 

aangetoond van 3400 mg/kg PER (zie bijlage 2) [6].  

 Op basis van Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek (rapport niet beschikbaar gesteld 

door NFI, enkele de conclusie is meegedeeld) is vastgesteld dat de genomen nul of 

referentiemonsters van het gebruikte PER niet te linken zijn aan de gevonden isotopensignatuur 

van de bodem- en grondwatermonsters. Er is geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn 

gevonden voor een recente bodemverontreiniging (afgelopen ca. 5 jaar) met PER [7]; 

 Naar de diepte toe, neemt de mate van verontreiniging snel af in de grond [6]. Echter in de 

nabijheid stroomafwaarts zijn hoge concentraties PER gemeten in het grondwater ter plaatse van 

peilbuis 102 (410.000 ug/l) [2] (zie bijlage 2); 

 

Op basis van dossieronderzoek [8] naar andere bronnen zijn twee mogelijke locaties (Acacialaan 10 en 

16) vastgesteld, waar mogelijk eerder kan zijn gewerkt met VOCL. In de voorbereiding van de 

rioolrenovatie in 1979 is aangegeven dat er sprake was van verzakkingen en een slechte staat van de 

riolering. Om uit te sluiten dat eventueel ook de activiteiten op de andere genoemde locaties kunnen 

hebben bijgedragen aan de VOCl verontreiniging bij het hoofdriool in de Acacialaan, is door de 

provincie Utrecht opdracht gegeven voor een historisch onderzoek Acacialaan 10 -10a/b en 16-16a te 

Doorn  [17]. Naar aanleiding van dit historisch dossieronderzoek blijkt dat er geen feitelijke informatie 

is verzameld, die er op wijst, dat activiteiten op deze genoemde locaties hebben bijgedragen aan de 

bron van verontreiniging in de Acacialaan. 
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 Conclusie 

1. Ter plaatse van de wasserij is de hoogste mate van verontreiniging vastgesteld in de 

zinkputten 03 en 04. Naast deze zinkputten is ook verontreiniging vastgesteld in de 

naastgelegen steeg, onder het pand van de buren Acacialaan 5 en onder het pand van de 

wasserij Acacialaan 7.  

2. In de nabijheid van het hoofdriool in de Acacialaan op ca. 25m afstand is eveneens sprake van 

een bron van VOCL verontreiniging. Op basis van de beschikbare gegevens is enkel de 

chemische wasserij als directe oorzaak aan te wijzen. 

3. De verontreiniging heeft na het bereiken van het grondwater een afstand afgelegd van bijna 

1400 meter in westelijke richting. Gezien de omvang van de verontreiniging is het niet 

waarschijnlijk dat alleen beide zinkputten de bron van de PER-verontreiniging vormen, maar 

dat een veelsoortige emissieroute waarschijnlijker is, bestaande uit calamiteiten, langdurige 

lekkage en andere gebeurtenissen.  

4. Op grond van beschikbare feiten kan evenwel niet aantoonbaar worden gemaakt dat het 

ontstaan van de verontreiniging volgt uit verwijtbaar handelen door de heer Van Boordt, of 

namens hem, in strijd met de vigerende Wet Bodembescherming.  



Pagina 7 van 11         briefnummer  607177 

 

Bijlage 1: Tekening met steekbusmonsters [3]  

 

  
Gehalte Per in de grond: steekbus 3: 9,5 mg/kg, steekbus 9, 18,5 mg/kg 
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Bijlage 2: Overzichtstekening met putten en boringen (gemarkeerd) waar op basis van 

luchtkwaliteitsmetingen en analyseresultaten verhoogde gehalten zijn gemeten [6] 
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Bijlage 3: Overzicht controlebemonstering grond 
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Bijlage 4: Analyse grondmonsters 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 11 van 11         briefnummer  607177 

 

Bijlage 5: Overzichtstekening huidig hoofdriool: rioolinspectie 2014 

 

 




