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ONDERWERP Cie. BEM 15 mei 2017 / vragen sanering Traaij Driebergen 

Aanleiding 

Bij de bespreking van het dossier Acacialaan stelde mw. Arissen (PvdD) vragen over de stand van zaken van de 

sanering aan de Traaij 153 in Driebergen. Zij vraagt om bij de beantwoording ook in te gaan op de veiligheid van 

voedingsmiddelen in de winkels boven de verontreiniging, de communicatie met de omgeving, de verwachte 

looptijd van de sanering en de verhouding van deze locatie ten opzichte van de Acacialaan in Doorn.  

 

Wat vooraf ging 

Ik heb u in de commissie regelmatig geïnformeerd over de voortgang van deze sanering. Op 2 juni 2016 stuurde 

ik u een memo
1
 over deze sanering. Er waren in kelderruimtes nl. concentraties PER gemeten boven de 

toelaatbare waarden (TCL-norm). De TCL-norm in de bedrijfsruimtes en woningen boven de kelders werden niet 

overschreden. Ik heb u op 20 juni 2016 aanvullend mondeling geïnformeerd.  

 

Het probleem bleek veroorzaakt te worden door het ISCO-systeem. Daarmee wordt de bodem gereinigd door het 

injecteren van bepaalde stoffen. De schadelijke stoffen die daarbij vrijkomen, worden afgevoerd door een ander 

systeem (BLE). De beide systemen functioneerden onvoldoende. De ISCO is daarom uitgeschakeld. De sanering 

ligt stil. De BLE is blijven draaien om eventuele uitstoot van PER in kelderruimtes te voorkomen.  

 

Stand van zaken 

De ISCO en de BLE worden nu aangepast om te voorkomen dat er nog PER in de kelderruimtes vrijkomt. Dit zijn 

ondergrondse systemen. De aanpassing daarvan vergt tijd. Verwacht wordt dat de verbeterde systemen binnen 

één maand kunnen worden getest, uiteraard onder toezicht van de RUD Utrecht. Er kan nog niet met zekerheid 

worden gezegd hoe lang de sanering duurt. Als alles goed verloopt, kan de bronzone eind dit jaar gesaneerd zijn.  

 

Communicatie 

Bosatex is opdrachtgever voor de sanering. Zij dragen zorg voor de communicatie met omwonenden en 

bedrijven. Zij zijn op de hoogte van de maatregelen, de metingen en de planning van de werkzaamheden.  

 

Sanering en voedselveiligheid 

Rond de verontreinigde locatie is een aantal bedrijven dat voedsel verwerkt en/of verkoopt. In 2016 is door 

Bosatex met een groentehandelaar een regeling getroffen voor de vernietiging van verse producten die in de 

kelder waren opgeslagen. In de overige kelders was geen (vers) voedsel opgeslagen. Uit de monitoring blijkt dat 

er geen ongewenste verhogingen van PER zijn. Uit voorzorg wordt in de kelderruimtes evenwel geen vers 

voedsel opgeslagen.  

 

Hoe verhoudt zich deze sanering tot die bij de Acacialaan in Doorn?  

Beide verontreinigingen zijn veroorzaakt door wasserijactiviteiten. In beide gevallen is van Boordt eigenaar en 

wordt de sanering in opdracht van Bosatex uitgevoerd. De verontreiniging is echter aanzienlijk kleiner qua 

omvang. PER is niet doorgedrongen in woon- en verblijfruimtes.  

                                                           
1
 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-Europa-en-Middelen/2016/20-

juni/19:30/Memo-GS-gedeputeerde-Pennarts-betreffende-Sanering-TRaaij-Driebergen-2016BEM65 

 


