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Naast de zaken die beschreven zijn in de bevindingenrapportage van de RUD leven er onder de 

bewoners nog vragen en is sprake van een aantal aandachtspunten die van toegevoegde waarde zijn op 
de rapportage. 

Zo is het opnieuw passend om aandacht te schenken aan de lange tijd die ligt tussen het eerste signaal 

dat er een aan de wasserij gerelateerde bodemverontreiniging was en de daadwerkelijke aanpak ervan. 
Verder is er meer te zeggen over de vracht in de bodem, momenten waarop de gebeurtenissen die 

geleid hebben tot de bodemverontreiniging en de potentiële routes van wasserij naar omgeving te 

duiden zijn. 

 
Lange tijdpad en effect op de situatie (omvang verontreiniging) 

De eerste aanwijzingen voor de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met VOCl zijn verkregen 

tijdens een onderzoek door TNO in 1988. De rapportage van dit onderzoek kon niet achterhaald 
worden. De mate waarin in 1988 al sprake was van verontreiniging is derhalve niet bekend en er kan 

daardoor niet worden gecontroleerd of er daarna nog sprake is geweest van substantiële toename. 

De aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PER is voor het eerst feitelijk 
vastgesteld in de rapportages “grondwateronderzoek” en “plan van aanpak CKW verontreiniging” van 

TNO uit 1999. Vanwege het beperkte aantal punten waar de verontreiniging in 1999 feitelijk werd 

gemeten en de verschillen in de gebruikte analysetechnieken ten opzichte van de technieken na de 

introductie van AS3000 (juli 2007), kunnen er onvoldoende conclusies worden getrokken ten aanzien 
van de eventuele toename van de vracht sinds 1999. 

Het heeft 15 jaar geduurd (tot 2012 / 2014) alvorens de aard en omvang in groter detail is bepaald. In 

deze periode is de toen al aanwezige verontreiniging vanuit de bodem in het grondwater gekomen en 
mee gestroomd richting Huis Doorn en de Achterweg. Een gedegen analyse van de vracht en de 

momenten van emissie ontbreekt vooralsnog. De onderbouwing van de herkomst van de 

verontreiniging is ook summier want gebaseerd op mondelinge mededelingen van de heer van Boordt 

over de periode van 1977 tot begin jaren ’90. Daarin stelt hij dat door overkokers van de destijds 
gebruikte wasinstallatie PER vrijgekomen is. 

 

Lange tijdpad en effect op de situatie (aansprakelijkheid) 

 Wat zegt dit alles over de bedrijfsvoering van de chemische wasserij en welke conclusies kunnen 

getrokken worden? Wat zijn de conclusies met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de 

veroorzaking van de vervuiling?  

Naast een hydrologisch model is zelfs een NFI onderzoek naar kenmerken van de (grondstof) PER 
uitgevoerd. Maar er is geen onderzoek uitgevoerd naar de isotopenstructuur van het afvalproduct / 

gedestilleerde PER van de wasserij: omdat oude afvalproducten zijn afgevoerd en dus niet meer 

aanwezig waren voor onderzoek. Tekst BK Ingenieurs: “Op basis van NFI onderzoek (rapport niet 

beschikbaar gesteld) is vastgesteld dat de genomen nul of referentiemonsters van het gebruikte PER 
(pure PER uit de voorraad van de wasserij en pure PER die in Nederland op de markt is) niet te linken 

zijn aan de gevonden isotopensignatuur van de bodem- en grondwatermonsters. Hieruit is door NFI 

geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een recente bodemverontreiniging in de 
afgelopen ca. 5 jaar met bronproduct pure PER.” [7];  

 Het NFI heeft alleen de grondstof, niet het afval product onderzocht.  Daarmee kan door NFI niet 

worden geconcludeerd of er al of niet mogelijk sprake is geweest van een recente 

bodemverontreiniging met afvalproducten van de wasserij. NFI kan slechts constateren dat 
grondstoffen aanwezig in de huidige voorraad van VB en in de afgelopen 5 jaar niet in de bodem 

zijn aangetroffen.  

 

Ten aanzien van de momenten waarop introductie van verontreiniging heeft plaatsgevonden en de 
exacte wijze waarop die introductie heeft plaatsgevonden bestaan onvoldoende betrouwbare feitelijke 



gegevens. Of de heer Van Boordt of namens hem verwijtbaar is gehandeld in strijd met de Wet 

Bodembescherming kan op basis van het onderzoek door het NFI niet worden aangetoond. 

De bewaard gebleven grondstoffen- en afvalstoffenboekhoudingen en de daarop uitgevoerde 
bedrijfscontroles in opdracht van de gemeente geven geen eenduidig beeld van de gebruikte 

hoeveelheden grondstoffen en afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen. De bewaard gebleven 

administratie is ons inziens niet volledig, maar is dat volgens de ODRU wel.  
Wij constateren dat er op zijn minst een grote discrepantie tussen de omvang van de pluim in het 

grondwater en de ingekochte en afgevoerde PER uit de wasserij. 

 

Ondanks dat de situatie van de pluimomvang versus de PER boekhouding niet te rijmen valt én het 
NFI onderzoek geen uitsluitsel geeft is de conclusie conform RUD te trekken: “Op basis van alle nu 

bekende feiten uit de historische onderzoeken en de onderzoeken in het veld, kan tot heden geen 

bewijs worden geleverd voor overtreding van de Wet Bodembescherming door Van Boordt of namens 
hem.”  

Hoewel dus geen harde bewijslast kunnen onzes inziens op basis van alle nu bekende feiten een aantal 

genoemde oorzaken van verontreiniging wel in twijfel worden getrokken en zelfs worden uitgesloten. 
 

 

Van chemische wasserij naar bodem, grondwater en woningen 

De in het NO/SO opgetekende verklaring van de bodemverontreiniging is uiterst summier, want 
opgetekend uit de mond van de ondernemer, dhr. Van Boordt zelf. Deze verklaring is vervolgens 

onwaarschijnlijk omdat in het geval de genoemde overkokers inderdaad in het schrobputje zijn 

weggeveegd, dan zou de PER in het gemeentelijke riool zijn gekomen daarmee juist niét in de bodem. 
Zie verder het kader ‘overkokers’.  

 

Overkokers 
Conform het saneringsplan van juli 2015 was sprake van 2-3 overkokers per jaar met 20-30 liter. Een hoeveelheid die 
rechtstreeks de bodem in zou zijn gelopen ter plaatste van de machine. Vanaf 1985, zo blijkt uit een interview met Van Boord, 
worden de overkokers opgevangen in jerrycans. Het resterende materiaal  zou op het schrobputje zijn geloosd. Vanaf 1977 tot 

1992 heeft Van Boord als reinigingsmachine de Spensor Minor gebruikt. De machine stond op een betonplaat en het overige 
deel van de machineruimte had een houten vloer.  
 

Op 11 februari 1977, dient Prestonette BV een aanvraag in bij Gemeente Doorn voor het verkrijgen van een 
Hinderwetvergunning waarbij werd aangegeven dat het afvalwater alleen koelwater bevat. Op basis van de beschijving de 
machine van fabrikant Spencer Holland uit 1978 blijkt het koelssysteem gesloten waardoor het te lozen koelwater geen Per kan 

bevatten. Tevens wordt in de gebruikers handleiding het volgende vermeld:  
 
“Der oben angeordnete Destillator sorgt für grasste Destillationsleistung ohne Gefahr des Uberkochens und ist einfach zu 

reinigen.” 
 
en 

 
"na reiniging een destillatie plaats vindt en het gekondenseerde perc en water dan naar de waterafscheider loopt en beide 
vloeistoffen worden gescheiden en de per gaat naar tank E, terwijl het water naar het riool wordt afgevoerd”  

 
Daarbij kan het volgende worden opgemerkt:  
- De bodem onder de vloer van de machineruimte blijkt uit nader onderzoek nauwelijks of niet verontreinigd.  

- Het schrobputje bevindt zich in een ander ruimte dan de de machine en is tevens niet aangesloten op zinkput 3.  
 
Ook hieruit lijkt een normaal bedsrijfsproces niet de oorzaak te kunnen zijn van de thans aangetroffen verontreiniging.  

 

Daarnaast blijkt uit bodemmodellering de vracht vele malen groter dan in het NO/SO opgetekend.  Het 
NO/SO (“de overkokers van dhr. Van Boordt”) spreekt van een vracht van 700-900kg.  Uit een notitie 

van BioClear d.d. 23 september “beoordeling rapportage optimalisatie grondwatermodel”, pagina 3 

van 6 lijkt de vracht globaal een factor 4 hoger te liggen dan eerder was aangegeven.  Na modellering 
wordt nu algemeen een grotere vracht aanvaard; een minimale hoeveelheid van 1600kg (1m3 pure 

PER), maar dat kan dus evengoed ook 3000kg (1,9 m3 pure PER) zijn.   

 

Wat er werkelijk gebeurd is ondanks alle onderzoeken en rapporten tot nu toe moeilijk te achterhalen. 
Wel zijn er voldoende aanwijzingen voor incompleet afval management . Helaas geeft de 

(onvolledige) VOS administratie geen uitsluitsel; in de begin periode was deze immers nog niet 

verplicht, later is deze verre van  sluitend alhoewel de ODRU een ander mening is toegedaan. 
 



Het feitenrelaas ziet weinig andere mogelijkheden dan introductie in de steeg direct vanaf maaiveld, in 

de zinkput en in de opening van het leiding systeem onder Aca5.  Tevens maakt het Feitenrelaas het 

aannemelijk dat de zinkput nimmer aansluiting heeft gehad op het bedrijfsriool van Aca7 noch op het 
leiding systeem onder Aca5. 

 

Feit is dat in de verontreinigingsvlek zich een relatief grote vracht bevindt ten opzichte van de  
omvang van het bedrijf dat hiervoor als oorzaak wordt gezien. De tot heden berekende vracht (er is 

een door alle betrokkenen gedragen minimale vracht geformuleerd van ongeveer 1 m3 pure PER, 

zijnde circa 10 á 15 m3 afvalproduct, zijnde 50 – 75 vaten van 200 liter) is niet zondermeer te 

relateren aan de activiteiten van een kleinschalige wasserij zoals aanwezig aan de Acacialaan 7.  
Evenmin is deze volledig te relateren aan een introductie over de relatief korte periode van 10 jaar 

(zijnde 1977 tot 1987) zoals opgetekend in het NO/SO. Hoewel deze wijze van introductie dus in 

twijfel wordt getrokken, zouden overkokers over een periode van 10 jaar leiden tot een introductie van 
ca 625 liter product (gemiddeld 2,5 keer a 25 liter per keer = 62,5 liter per jaar). Circa 50% hiervan is 

pure PER. Al zou deze vracht op deze wijze in de bodem zijn gekomen, dan is alsnog sprake van een 

additionele minimale hoeveelheid van circa 518 kg pure PER welke op een andere wijze in de bodem 
terecht is gekomen.  

De introductie van verontreiniging in put 04 houdt verder geen direct verband met het wasproces 

binnen de inrichting van de wasserij, maar houdt met de behandeling van afvalproducten die in het 

wasproces zijn ontstaan. 
De interpretatie van de putten is in  het Feitenrelaas en het Interim-evaluatie rapport is niet eenduidig. 

Zo is in het Interim-evaluatierapport het beschrijven van de aard van de putten de opdracht en niet een 

interpretatie van waarvoor die putten zijn en hoe ze werken in het rioolleidingstelsel. Het Feitenrelaas 
geeft een voorzichtige Interpretatie van de aard van de putten, waarbij zeker is dat tenminste put 04 is 

gebouwd als zinkput / infiltratieput).    

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

de wasserij en de zinkputten 03 en 04. Ook zijn geen aanwijzingen waargenomen voor aansluiting-
openingen voor het bedrijfsriool dat op dat moment vervangen is.  De huidige riolering is volgens het 

Feitenrelaas aangelegd in of kort na 1993. Daarnaast heeft het Feitenrelaas aanwijzingen opgeleverd 

voor uitgevoerde wijzigingen aan de riolering in de wasserij tussen 2014 en 2015.  
Tijdens interview BK met voormalig bedrijfsleider van 1995 tot 1998 de heer De Leeuwe is van 

overkokers geen melding gemaakt. Wel meldde hij het gebruik van het trottoir voor de wasserij, voor 

het tijdelijk plaatsen van met PER verontreinigd afvalresidu voordat dit werd afgehaald; 
De verontreiniging in de tuin ten westen van Acacialaan 5 kan alleen op die plaats zijn ontstaan 

wanneer introductie heeft plaatsgevonden via de opening naast de zinkput/put 04 vanaf het maaiveld 

in de steeg. 

 
 

 

Samengevat komt het er op neer dat er een complexe relatie ligt tussen de mogelijke routes van de 
PER uit de wasserij naar de omgeving.  Aanmerkelijk complexer dan enkel  “overkokers” in de ook 

nog relatief korte tijdspanne (zoals aangedragen, van 1977 tot begin ‘90er jaren).  

Wat er precies is gebeurd, is niet uit de onderzochte locatiekenmerken af te leiden. Een grondige 
analyse van de concentratieverdeling in de grondwaterpluim in samenhang met controleerbare delen 

van de PER boekhouding biedt meer inzicht, zij het dat de tijd tussen vrijkomen van PER in en rond 

de wasserij en het moment dat het grondwater bereikt wordt met de beschikbare informatie alleen 

globaal achterhaald kan worden.  
De berekeningen die met enige zekerheid uitspraak doen over de pluim wijzen alle op een vracht 

minstens 1650 kg en mogelijk zelfs 3000 kg pure PER in de pluim (= evenwicht grondwater en 

omringende bodem).De berekeningen bieden een plausibel uitgangspunt om recente en toekomstige 
monitoringresultaten te duiden en om de monitoringinspanning te toetsen. Berekeningsresultaten zijn 

al bijlage aan deze notitie toegevoegd. 

 

Conclusie 
Uit het bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

1. Sinds de eerste vermelding van een ‘ernstige bodemverontreiniging’ in 1999 heeft het zeer 

lang geduurd, 15 jaar, alvorens de aard en omvang in groter detail is bepaald. 
2. De huidige opgetekende verklaring van het ontstaan van de verontreiniging is uiterst summier. 



3. Uit bodemmodelleringen door Biocleer en Aveco de Bondt wordt een veel grotere vracht 

verwacht: van 1650kg tot mogelijk zelfs 3000kg.   

4. Over de tijdspannen van verontreiniging is te zeggen dat de datum van 1987 daarin niet 
onderscheidend blijkt. De grondwater verontreiniging heeft zich zowel vóór als na die datum 

ontwikkeld. Uit de modelleringen en veldwaarnemingen lijkt het aannemelijk dat er ook na 

1987 PER het grondwater bereikt heeft. 
5. Uit de waarnemingen tijdens de ontgravingen is te concluderen dat overkokers geen reële 

verklaring zijn voor de grote hoeveelheid pure PER in de bodem.  Bovendien moet op z’n 

minst worden rekening gehouden met de mogelijkheid van introductie rechtstreeks vanaf het 

maaiveld. 
6. Naast de genoemde overkokers in de beginjaren van de bedrijfsactiviteiten is op dit moment 

nog (minstens) 518kg pure PER niet te herleiden op basis van de bedrijfsregistraties en 

opgetekende schatting van incidenten. 
 

Aanbeveling 

Het verdient derhalve alsnog aanbeveling om op basis van de huidige & komende inzichten draagvlak 
te vinden in een degelijke gedragen vrachtberekening en een reconstructie van de 

ontstaansgeschiedenis van deze verontreiniging. Hoe heeft één en ander nu kunnen ontstaan op basis 

van de bedrijfsvoering van een stomerij werkend conform de destijds geldende en huidige 

vergunningsvoorwaarden? Het volstaat dan niet om enkel te concluderen dat het oorzakelijk verband 
niet exact kan worden herleid. Wanneer bepaalde vermeende introducties kunnen worden uitgesloten 

dient daar tevens melding van te worden gemaakt.  



Bijlage Massa schatting en pluimberekening 
Uit alle archiefstukken is door BK ingenieurs een overzicht gemaakt van alle registraties van 

afgevoerde residu, ingekochte PER en andere relevante informatie over de bedrijfsvoering. Uit deze 

informatie is gepoogd een verklaring te vinden voor de aanwezige grondwaterverontreiniging met 
PER. In Figuur 1 is een samenvatting van het uitgebreid overzicht gegeven per kalenderjaar. Omdat de 

verschillende elementen in de overzichten betrekking hebben op verschillende mengsels is alles 

teruggerekend naar kg PER. 

 

 
Figuur 1 PER overzicht per kalenderjaar 

 
De “PER-boekhouding” vertoont een sterke onregelmatigheid. Inkoop is vrijwel niet geregistreerd, er 

is elke milieucontrole een grote voorraad PER aanwezig en er zijn vele jaren waarin geen 

voorraad/inkoop/afvoer is geregistreerd. 

 
Dezelfde cijfers kunnen ook samengevat worden in grotere periodes die samenvallen met de 

gebruiksperiodes m van de verschillende reinigingsmachines (Figuur 2). Daarin is te zien dat de afvoer 

van residu redelijk constant is, de voorraad PER onevenredig groot is en de inkoop vrijwel niet 
geregistreerd. 

 

 
Figuur 2 PER overzicht per periode 

 

  



Bijlage pluim modellering 

 

In de tekening bij het Afperkend Onderzoek van 12 april 2016 (Bosatex 20155014) is op een groot 

aantal plaatsen en dieptes de concentratie aan vluchtige koolwaterstoffen gerapporteerd.  
Met een analytische benadering is het kaartbeeld uit deze tekening teruggerekend naar 

introductiemomenten van PER en toegevoegde vracht. De analystische benadering is ontleend aan de 

3-d oplossing voor stoftransport in grondwater van Domenico en Schwartz 1990 en gepubliceerd door 

USGS (https://pubs.usgs.gov/twri/twri3-b7/pdf/twri_3-B7_b.pdf): 
 

 
 

Waarin: 
C0  startconcentratie op x,y,z =0 en t=0  [ug/l] 

v  stromingssnelheid grondwater   [m/d] 

alfa x,y,z dispersie coefficient    [-] 
t tijd     [dagen] 

Y breedte bron    [m] 

Z dikte bron    [m] 

erfc complementaire errorfunctie: 
 

 
 

 

Met deze afleiding is op elk punt x,y,z,t een concentratie te berekenen die rekening houdt met 

grondwaterstroming, retardatie, dispersie en indoen relevant ook afbraak. Afbraak vindt in Doorn 
nauwelijks plaats, die term is genegeerd. 

 

De verontreiniging die in kaart gebracht is is op verschillende momenten bemonsterd en in het lab 
geanalyseerd. Dat biedt de mogelijkheid om ook rekening te houden met de tijd in relatie tot de 

afstand en diepte. Zo is een passend model gemaakt dat de pluim zo goed mogelijk representeert. In 

Figuur 3 is de ijkingsgrafiek afgebeeld voor verschillende peilbuizen op verschillende afstanden en 

dieptes. Daarvoor is de introductie van Per in drie tijdvakken verdeeld met elk een eigen 
bronconcentratie:  

1977-1983  40.000 ug/l PER 

1983-1993  7.500 ug/l PER 
1993-heden  50.000 ug/l PER 

https://pubs.usgs.gov/twri/twri3-b7/pdf/twri_3-B7_b.pdf


 

Deze indeling leidt tot een goede fit met de resultaten. De tijdvakken betreffen de periode waarin PER 

vanuit de onverzadigde zone boven het grondwater het grondwater bereikt. Er zit dus nog een 
vertragende en naleverende stap tussen het vrijkomen van PER en het bereiken van het grondwater. 

Die zit niet expliciet in deze indeling maar impliciet in de periode indeling.  

 

 
Figuur 3 IJking 3-d verontreinigingsberekening: gemeten en berekende concentraties vergeleken. 

 

Met dit rekenmodel wordt een vracht van 1763 kg pure PER berekend. 
 

Op een aantal markante plaatsen is de ontwikkeling van de concentraties in de tijd berekend. Omdat 

recent een nieuwe meetronde van de bronnen aan de Achterweg en rond Huis Doorn is uitgevoerd zijn 
de rekenresultaten ook vergeleken met de oude en de nieuwste metingen op die locaties. 

 



 
Figuur 4 berekende concentratie in de tijd. 



Ter hoogte van de Stoeterij aan de Molenweg is de kans nihil dat er PER wordt aangetroffen zoals te 

zien is in de onderste van de drie grafieken in Figuur 4. In de wateranalyses uit de bronputten worden 

wel sporen van afbraakproducten van PER aangetroffen zoals Dichloretheen. Omdat de biologische 
afbraak in deze pluim zeer slecht verloop zullen ook de afbraakproducten niet tot hoge waarden 

toenemen. 

 
Dezelfde berekeningen zijn ook numeriek gemaakt met het grondwaterstromingsmodel Modflow en 

het stoftransportmodel Mt3d.  De wiskunde achter de stoftransportberekeningen is identiek aan die van 

de analytische benadering hierboven. Deze werkwijze is een “remake” van de modellering die 

BioClear heeft uitgevoerd voor Bosatex (Optimalisatie grondwatermodel Acacialaan e.o. te Doorn 
Conceptrapport Opdrachtgever: Bosatex, 20155009/10760, 14 april 2016 ). 

 

De pluimontwikkeling is gebaseerd op een totale vracht PER van ca 1650 kg die tussen 1977 en 2016 
het grondwater heeft bereikt. 

  

Deze berekeningen geven een goed beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de pluim in de tijd. Dat 
de PER in concentraties van ca 1000 ug/l de Achterweg bereikt zoals gemeten in de laatste 

monitoringronde van april 2017 volgt ook uit deze modelbenadering. 

 





 
 

 




